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Úvod 
 

 Sjednocením německých států v roce 1871 vznikl ve Střední Evropě státní celek, který 

radikálně změnil konstelaci politických sil v celé Evropě. Po mnoho staletí rozdrobené území 

mezi Rýnem, Dunajem a Odrou, plné mnoha navzájem si konkurujících německých států       

a státečků, se během několika málo let přeměnilo v jednotný a celistvý státní útvar, který se 

zařadil mezi světové velmoci jak v hospodářské tak mocenské rovině. Rok 1871 tedy 

znamenal zásadní zlom nejen v dějinách Německa, ale i celé Evropy a potažmo celého světa. 

 Jednou z klíčových otázek nového sjednoceného německého státu bylo, jaký bude mít 

politické systém. Ten byl určen za prvé  ústavou Německé říše, která plynule navazovala na 

ústavu Severoněmeckého spolku z roku 1867. Druhým určujícím faktorem samozřejmě bylo, 

jak se budou chovat sami aktéři politického systému. Před Bismarckem jako hlavním tvůrcem 

ústavy tak leželo mnoho nelehkých úkolů, se kterými se musel vyrovnat. Jednak se snažil 

vytvořit fungující spolek z dvaceti pěti německých států, ve kterém mělo mít hlavní slovo 

Prusko, na druhou stranu zároveň potřeboval vyhovět větším státům jako Bavorsko, 

Württembersko, Sasko nebo Bádensko, aby vůbec byly ochotné být součástí říše a podléhat 

Pruskému vedení. Další tlak na Bismarcka vytvářelo všeobecné lidové mínění, které se již 

delší dobu vezlo na vlně nacionalismu a požadovalo vznik sjednoceného německého státu. 

Stále významnější úlohu začínaly hrát městské buržoazní střední třídy, jejichž liberální vliv se 

Bismarck, jako starý konzervativec, snažil kompenzovat příklonem k šlechtě, armádě             

a byrokracii. Přesto nakonec v ústavě zřejmě bylo víc liberálních prvků než by si býval přál. 

 Politický systém císařství, jehož základ spočíval v ústavě z roku 1871, byl důsledkem 

dlouhého vývoje v německých zemích, mající své kořeny již na Vídeňském kongresu v letech 

1814-1815. První polovina 19. století se ve střední Evropě ještě nesla v konzervativním 

duchu, ale rok 1848 otevřel stavidla liberalismu a republikanismu. Frankfurtské shromážděni 

vyvolalo u většiny Němců naději na splnění jejich dávného snu, sjednocení všech německých 

států. V této chvíli však ještě liberální hnutí nebylo dost silné, aby prosadilo sjednocení 

„zdola“ a snaha zaštítit budoucí říši pruskou Hohenzollernskou dynastií, které byla nabídnuta 

císařská koruna, vyšla naprázdno1. Paradoxní je, že o čtvrt století později tatáž dynastie stála 

                                                 
1 Fridrich Vilém IV. odmítl získat císařskou korunu z rukou Frankfurtského sněmu s odkazem na to, že 
panovníkem se může stát jen z Boží vůle a ne z vůle lidu. 
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v čele německého sjednocení, tentokrát ovšem „shora“2. Tato změna situace byla do značné 

míry ovlivněna soubojem Pruska s Rakouskem o nadvládu nad německými státy a v celé 

Střední Evropě. Ve chvíli, kdy Prusko zvítězilo roku 1866 nad Rakouskem a později roku 

1871 i nad Francií, nestálo sjednocení Německa s Pruskem v čele již nic v cestě. 

 Německá ústava z roku 1871 nedávala, na rozdíl od republikánských ústav Francie 

nebo Spojených států, všechnu moc do rukou lidu. V čele státu byl stále panovník, který měl 

v rukou většinu pravomocí a byl prakticky nesesaditelný, podobně jako ve Velké Británii. Na 

rozdíl od ostrovního království bylo v Německu díky všeobecnému volebnímu právu 

zapojeno do volby parlamentu prakticky všechno dospělé obyvatelstvo3. Na druhou stranu, na 

rozdíl od britské Dolní sněmovny, byly pravomoci Říšského sněmu značně omezeny. 

Jednou z otázek, které se bude snažit má práce zodpovědět bude, nakolik umožnilo 

všeobecné volební právo obyčejným lidem skrze jimi zvolené poslance ovlivňovat chod 

politického dění v říši. Zda byl tedy tento liberální výdobytek jen úlitbou nižším vrstvám bez 

reálného vlivu na politickou moc, nebo naopak všeobecné volební právo umožnilo širokým 

vrstvám obyvatelstva „hýbat“ politikou v říši. 

Budu také zkoumat jestli se podařilo politickým stranám vytvořit si dostatečný vliv, 

díky kterému by mohly ovlivňovat jak zákonodárný tak výkonný proces v říši. Na tento 

problém volně navazuje další otázka, týkající se rozdělení pravomocí mezi císaře, říšského 

kancléře, Spolkovou radu a Říšský sněm. Klíč k rozpoznání fungování politického systému 

Německého císařství leží v zjištění, nakolik se tyto čtyři instituce navzájem ovlivňovaly         

a které z nich nakonec měly rozhodující vliv v politickém systému. V případě císaře               

a říšského kancléře je jejich vliv do velké míry těsně spjat s jednotlivými osobnostmi, které 

tyto úřady zastávaly4. Někteří kancléři dokázali silně ovlivňovat mínění svého císaře, který 

tak zůstával co se týče politických rozhodnutí v jejich stínu. Na druhou stranu ovšem byli       

i panovníci, kteří se snažili vykonávat svoji moc bez omezení politiků a kancléři pro ně 

představovali jen úředníky, kteří měli vykonávat jejich rozkazy. Přesto i v otázce rozložení sil 

mezi císařem, říšským kancléřem, Spolkovou radou a Říšským sněmem docházelo 

                                                 
2 Prvním německým císařem se stal 18. ledna 1871 Vilém I., mladší bratr Fridricha Viléma IV. 
 
3 Volební právo se, jak ve volbách do celoněmeckého Říšského sněmu, tak do všech zemských sněmů 
jednotlivých spolkových zemí, týkalo pouze mužské části populace. 
 
4 Do roku 1914 se na trůnu vystřídali tři císaři (Vilém I., Fridrich III. a Vilém II.), přičemž během jejich 
panování bylo ve funkci pět kancléřů (Otto von Bismarck, Leo von Caprivi, Chlodwig zu Hohenlohe-
Schillingsfürst, Bernard von Bülow a Theobald von Bethmann-Hollweg). 
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k dlouhodobému vývoji, který měl vliv i na celkové fungování politického systému císařského 

Německa.  

Další otázkou, kterou je potřeba zodpovědět, je role jednotlivých německých států 

v říši. Nově vzniklé Německo se skládalo z dvaceti pěti spolkových zemí, z nichž dvaadvacet 

států byly monarchie, v jejichž čele zůstaly místní vládnoucí dynastie5. Pruský král, jako 

panovník největší části říše, získal titul německého císaře a tím pádem i předsedy spolku. 

Jinak ale byly všechny ostatní spolkové státy v rámci říše samostatné a podržely si své 

panovníky. Především větší německé státy se snažily udržet si určitou míru nezávislosti na 

centrální vládě a některé si prosadily i určitá specifická tzv. rezervátní práva, zejména 

v oblasti pošt a železnic. To také souvisí s tím, do jaké míry podléhala celá Německá říše 

vlivu Pruska a jestli se vůbec jednalo o federativní stát, nebo byl celý spolek jen sdružením 

německých států pod pruskou nadvládou. Můžeme se tak ptát nakolik se vedoucím politikům 

říše podařilo vybudovat jednotný německý stát. Jednotlivé spolkové státy se na jednu stranu 

snažily zachovat si určitá lokální specifika, na druhou stranu centrální vláda usilovala             

o vytvoření jednotného německého státu, který by tvořil pevný základ pro budoucí vývoj 

německého národa. Na závěr své práce se pokusím o srovnání německé říšské ústavy z roku 

1871 s jejími předchůdkyněmi, tj. ústavou, kterou v roce 1849 vytvořil Frankfurtský sněm       

a také s pruskou ústavou z roku 1850. Výběr těchto dvou ústav byl určen především jejich 

vlivem na politický systém Německé říše. Spolková ústava, která tvořila do značné míry 

předobraz pozdější říšské ústavy dala Německu poprvé všeobecné volební právo a základy 

demokratického a parlamentního politického systému. Všechny tyto prvky se snažili liberální 

politici převzít i do říšské ústavy, což se jim až na úplnou parlamentarizaci říše v podstatě 

povedlo. Tento liberální vliv spolkové ústavy z roku 1849 na pozdější německý politický 

systém je proto nesporný. Pruský zemský sněm naproti tomu příliš demokratický ani 

parlamentní nebyl. Avšak Prusko, ovládající skrze své dominantní postavení nejen Spolkovou 

radu ale i veškerou říšskou byrokracii, mělo v říši rozhodující postavení. O osudu mnoha 

z říšských zákonů se tak rozhodovalo nejprve na půdě pruského zemského sněmu a až poté 

došlo k jejich projednání na celoříšské úrovni. Z jistého úhlu pohledu by se tak mohlo zdát, že 

pruský zemský sněm hrál úlohy druhé komory říšského parlamentu. Přestože toto jeho 

postavení samozřejmě nikdy nebylo právně kodifikováno, musí se vlivné postavení pruských 

poslanců na politický systém říše určitě brát v potaz. Je zde navíc možné vypozorovat, jak se 

střetávala centrální moc říše právě s mocí pruského království, jehož panovník byl říšským 

                                                 
5 Zbylými třemi státy byly hanzovní města Hamburk, Brémy a Lübeck. 
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vladařem a většina říšských úředníků působila i v pruské státní správě. Díky výše zmíněným 

důvodům jsem se rozhodl věnovat při srovnávání pozornost především těmto dvěma ústavám. 

Jejich vliv na politický systém byl zásadní, ať už z pohledu demokratizace a parlamentarizace 

celého systému, nebo naopak z pozice nejsilnější země spolku. 

Ústavy ostatních německých států jako např. Bavorska, Bádenska nebo Saska jsou 

beze sporu také zajímavé. Mnohé z nich byly pozoruhodné ať už systém voleb do svých 

zemských sněmů nebo liberálními postoji vlády a parlamentů. Celkově se dá říci, že ústavy 

německých států v 19. století tvoří zajímavou mozaiku, ve které můžeme najít všechny druhy 

ústav od těch oktrojovaných až po demokratické. Některé německé státy byly velice liberální 

jako třeba Bádensko jiné naopak zůstaly přísně konzervativní, především malé státy na sever 

od Mohanu. Navíc tento vývoj neprobíhal jen napříč německými zeměmi, ale také se vyvíjel 

v různých časových etapách. V první polovině 19. století byla drtivá většina německých ústav 

oktrojovaná, poté přišel rok 1848 a mnoho států přijalo liberální demokratické ústavy podle 

francouzského vzoru. Během následujících let se však ve většině států dostaly zpátky k moci 

konzervativní kruhy, které opět prosadily návrat k oktrojovaným ústavám. Přes všechen tento 

překotný vývoj neměly ústavy ostatních německých států s výjimkou Pruska pro politický 

systém Německého císařství zásadnější význam. Jejich působení se omezovalo pouze na 

jejich vlastní země a na celoříšské úrovni byl jejich vliv na politický systém vyloženě 

marginální. Kromě pruského zemského neměli poslanci žádného z německých zemských 

parlamentů možnost výraznější ovlivnit politické dění v říši. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 

ústavám ostatních německých zemí ani jejich politickým systémům výrazněji nevěnovat. 

 Všechny výše položené otázky by nám nakonec mohly poodhalit, nakolik se politický 

systém Německého císařství v praxi rozcházel s předlohou zakomponovanou v ústavě z roku 

1871. Popřípadě jaký prodělal tento politický systém během zkoumaného období vývoj. 

V neposlední řadě by pak bylo možné všimnout si předností a slabin tohoto systému, z nichž 

mnohé byly poučením pro další vývoj v Německu. 
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1. Literatura 
 

 Politický systém Německého císařství a jeho ústava z roku 1871 se v české historické 

literatuře neřadí mezi zvláště frekventovaná témata. Snad jedinou prací, která se přímo věnuje 

tomuto tématu je Litschova studie zabývající se ústavním vývojem v Německé říši v            

19. století.6. V této studii Litsch podrobil z právního hlediska velice detailnímu kritickému 

zkoumání především ústavu z roku 1871. Velice přínosný je zvláště jeho rozbor postavení 

Spolkové rady a Říšského sněmu v Německé říši. Další čeští historikové se věnovali 

především významným osobnostem německých dějin tohoto období a samotnou ústavu          

a politický systém říše zmiňovali spíše okrajově a většinou jen v kontextu své práce. Přesto 

stojí za zmínku především monografie Viléma II. z pera Františka Stellnera7, který v úvodních 

kapitolách své práce stručně, ale přesto výstižně nastiňuje vznik ústavy v roce 1871 a počátky 

politického systému císařství. Vzhledem k tomu, že ústředním bodem této práce je osobnost 

posledního německého císaře Viléma II., je v ní podrobně vylíčen vliv tohoto panovníka na 

politický systém říše a zároveň i postavení jednotlivých kancléřů během jeho vlády. Díky 

tomu je tato monografie velice cenným a přínosným zdrojem informací o politickém systému 

císařství po roce 1890. Jinou knihou s produkce českého autora, která stojí za zmínku, je 

životopis prvního kancléře Otty von Bismarcka od Bedřicha Loewensteina8. Jedná se             

o rozsahem nevelký, ale obsahem zajímavý a originální pohled na život železného kancléře, 

ve kterém je dosti místa věnováno Bismarckovým vztahům k jeho dobovým politickým 

souputníkům. Je zde popsán nejen jeho zapřísáhlý odpor k „centristovi“ Windhorstovi, ale      

i dosti překvapivě kladný vztah k socialistovi Ferdinandu Lassallovi, který se autor nebojí 

nazvat skoro až přátelským. Další práce zabývající se alespoň částečně  politickým systémem 

císařství můžeme objevit v českých odborných historických časopisech. Mezi jejich autory 

patří již výše zmiňovaný František Stellner, dále také Jan Hálek, Drahomír Suchánek nebo 

Jakub Rákosník. 

 V německé historické obci je stav týkající se literatury o politickém systému Německé 

říše a ústavě z roku 1871 samozřejmě diametrálně odlišný. Počet prací věnujících se tomuto 

tématu je tak rozsáhlý, že jen jejich výčet a stručná charakteristika by hluboce překročily 

                                                 
6 Litsch, Karel: Ústava a sněm Německé říše v 19. století. Právně historické příspěvky k vývoji zastupitelských 
orgánů v Německu, Praha 1971. 
 
7 Stellner, František: Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995. 
 
8 Loewenstein, Bedřich: Otto von Bismarck, Praha 1968. 
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rámec této práce, proto se zde budu věnovat jen nejvýznamnějším. Z několika edic 

německých ústav bych vyzdvihnul především Deutsche Verfassungsgeschichte od Hanse 

Boldta9, který se i ve svých dalších pracích věnoval německým ústavám 19. a 20. století         

a jejich klíčovým otázkám. Mezi hlaví témata Boldtových prací patří zejména vývoj 

federativní tradice v německých zemích a analytické zkoumání specifik německých ústav od 

počátku 19. století až do dneška. 

Naprosto zásadní prací zabývající se německými ústavami jsou pak Huberovy 

Deutsche Verfassungsgeschichte seit 178910. Toto rozsáhlé dílo, jehož třetí svazek je věnován 

vzniku Německé říše a vývoji, který mu bezprostředně předcházel, a čtvrtý svazek, jenž se 

věnuje samotné Německé říši, je vyčerpávajícím pramenem pro zkoumání této problematiky. 

Tato kniha je svým rozsahem a hloubkou zkoumání německých ústavních dějin tak závažná, 

že si jakékoliv bádání v oblasti politického vývoje Německého císařství bez její znalosti lze 

jen těžko představit. Huber ve své monstrózní práci zachází do opravdových detailů                

a popisuje ústavní vývoj císařství do nejmenších podrobností.  

Dalšími autory, kteří se politickým systémem Německého císařství zabývali 

především v oblasti voleb do Říšského sněmu a vývoje agitace jednotlivých stran během  

volebních klání se všemi jejich různými aspekty, byli například Thomas Kühne nebo Günther 

Grünthal. 

Velké množství německých autorů se politickým systémem říše a jeho ústavou 

věnovalo z různých úhlů pohledů. Mezi ně bychom mohli například zařadit přední německé 

historiky věnující se 19. století jako jsou Gerhard A. Ritter a Hans-Ulrich Wehler. Ritter se ve 

svých pracích zaměřil především na postavení sociálních demokratů v říši a celé  sociální 

hnutí v Německu v 19. století11 a Hans-Ulrich Wehler zase zkoumal Německé císařství 

zejména z jeho nacionálního hlediska12. Jiní autoři se zase zajímali spíše o problematiku 

založení říše, mezi ty patří například Theodor Schieder13 nebo Michael Stürmer14. Velice 

                                                 
9 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2: Von 1806 bis zur Gegenwart, München 1990. 
 
10 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, Stuttgart 
1988 a Band IV, Struktur und Krisen des Kaiserreichs, Stuttgart 1994. 
 
11 Ritter, Gerhard A.: Die Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich in sozialgeschichtlicher Perspektive, 
München 1989. 
 
12 Wehler, Hans-Ulrich: Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918, Göttingen 1994. 
 
13 Schieder, Theodor: Vom Deutschen Bund zum Deutschen Reich 1815-1871, München 1999. 
 
14 Stürmer, Michael: Die Reichsgründung, Deutscher Nationalstaat und europäisches Gleichgewicht im Zeitalter 
Bismarcks, München 1997. 
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přínosné v tomto ohledu jsou i Nipperdeyovi Německé dějiny mezi léty 1866 a 1918, a to 

především jejich druhý svazek, zabývající se vztahem mezi státem a demokracií, kde hrála 

otázka ústavy klíčovou roli15. V neposlední řadě se také sluší zmínit se o velkém množství 

prací věnovaných samotnému tvůrci ústavy a potažmo celé Německé říše, Ottu von 

Bismarckovi. Monografie o tomto největším německém státníkovi 19. století napsaly takové 

historické veličiny, jako jsou například Lothar Gall16 nebo Wilhelm Mommsen17. Oba se 

velice podrobně věnují i vztahu říšského kancléře k politickému systému říše a zároveň 

ukazují klíčovou úlohu Bismarcka pro celý tento systém. 

Výčet literatury týkající se politických dějin Německého císařství by samozřejmě 

nebyl úplný, kdybych se nezmínil o pamětech samotného železného kancléře Otty von 

Bismarcka18. U tohoto typu memoárové literatury je naprosto běžné, jak již na to upozornili 

mnozí historikové zabývající se Bismarckovým životem, že autor vzpomínek se snaží 

v mnohých oblastech vyzdvihnout a obhájit některé své kroky, a to i tak, že mnohá fakta 

překroutí ve svůj vlastní prospěch. Na druhou stranu Bismarckovy memoáry nejsou jen 

komentářem účastníka významných okamžiků při sjednocování Německa, ale jedná se           

o pohled samotného tvůrce těchto historických okamžiků. Z tohoto důvodu je jeho pohled na 

věc jistě přínosný, i když v některých momentech musí být brán s určitou rezervou. 

Sluší se zmínit, že o vzniku Německé říše a jejím politickém systému psali také 

významní neněmečtí autoři. Mezi nejznámější z nich patří jistě Alan J.P. Taylor19, který se ve 

svých knihách věnoval mimo jiné i dějinám Německa v druhé polovině 19. století. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, München 
1992. 
 
16 Gall, Lothar: Bismarck, Der weisse Revolitionär, Frankfurt am Main 1990. 
 
17 Mommsen, Wilhelm: Bismarck, Olomouc 1995. 
 
18 Bismarck, Otto von: Gedanken und Erinnerungen, Berlin 1951. 
 
19 Taylor, Alan J. P.: Bismarck, Praha 1998. 
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2. Politický vývoj Německého spolku v letech 1815-1866 
 

 Německý spolek, který byl vytvořen na Vídeňském kongresu, měl zacelit mezeru po 

zaniklé Svaté říši římské. Vedoucí úlohu mělo hrát Rakousko, které spolku předsedalo. 

Postupem času se však dostalo do konfliktu s Pruskem, jenž se nechtělo smířit se 

svým podřízeným postavením a snažilo se získat hegemonii v severním Německu. Vzájemný 

spor těchto dvou německých velmocí vyvrcholil válkou a rozpadem spolku, což ale 

v konečném důsledku vedlo k sjednocení Německa v novou Německou říši, čímž se splnil sen 

několika generací německých nacionalistů. 

 

 

2.1. Restaurace po Vídeňském kongresu a Německý celní spolek 

 

 Po pádu Napoleona I. a následném Vídeňském kongresu v letech 1814-15 se všechna 

německá knížata vrátila na své dědičné trůny. V rámci pokračující legitimity se opět začali 

nazývat panovníky z Boží vůle20, což se velmi málo slučovalo s mocí vycházející z vůle lidu, 

již prosazovali liberálové nacházející inspiraci ve francouzské revoluci. 

Jednou ze zásadních otázek, kterou se snažil Vídeňský kongres vyřešit, byla 

budoucnost Německa. Návrat k zaniklé Svaté říši římské národa německého již nebyl možný 

a tak všichni němečtí vlastenci napjatě očekávali, jaká bude nová podoba německého státu. 

Nutno říci, že Německý spolek, jehož ústava byla německými panovníky schválena 8. srpna 

181521, byl přijat s velkými rozpaky. Tento nový „stát“ slučoval do jednotného 

„nerozpustitelného“ svazku třicet pět států a čtyři svobodná města. Jediným orgánem spolku 

byl Spolkový sněm se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Členy spolku mimo jiné byli 

anglický, dánský nebo holandský král22. Naproti tomu Rakousko a Prusko do spolku náležely 

jen těmi částmi svých říší, které byly již součástí Svaté říše římské.  

Výše zmíněné zklamání z nové podoby Německého spolku vyústilo ve vznik tzv. 

buršenšaftů (Burschenschaft). Původně se jednalo o spolek studentů na Jenské univerzitě, 

                                                 
20 Menger, Christian-Friedrich: Deutsche Verfassungsgeschicte der Neuzeit, Eine Einführung in die Grundlagen, 
str. 122. 
 
21 Definitivní podobu získala ústava spolku 8. července 1820 jednomyslným přijetím tzv. vídeňských 
závěrečných akt Spolkovým shromážděním. 
 
22 Anglický král díky svému titulu krále hannoverského, dánský král jako kníže holštýnský a holandský král jako 
lucemburský velkovévoda. 
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požadující vznik jednotného německého státu. V říjnu 1818 už Všeobecný německý 

buršenšaft zahrnoval studenty ze čtrnácti univerzit. Postupem času ale začalo docházet 

k jejich radikalizaci a po vraždě spisovatele Kotzebua23 byly buršenšafty karlovarskými 

usneseními zrušeny. Některé buršenšafty poté působily tajně a mnoho jejich členů později 

významně zasáhlo do politického dění v Německu. 

V jihoněmeckým státech se vývoj po Vídeňském kongresu ubíral jiným směrem. 

Zdejší panovníci následovali příkladu Francie a po vzoru její Charte constitutionelle vydala 

většina z nich oktrojované ústavy24. Jen ve Württembersku byla ústava smlouvou přímo mezi 

panovníkem a stavy. V ostatních jihoněmeckých státech byly zavedeny oktrojované ústavy, 

které měly představovat projev milosti panovníka vůči jeho poddaným. Význam těchto ústav 

nespočíval v omezení panovnických privilegií, ta byla ostatně minimální a většinou 

obsahovala jen na nutnost kontrasignace zákonů příslušnými ministry. Mnohem spíše to byl 

pozitivní vliv, který tyto ústavy měly na další politický vývoj v těchto zemích. Do politiky se 

zde ve větší míře začaly zapojovat měšťanské střední vrstvy, které získávaly zkušenosti 

s politikou. Díky možnosti otevřeně si vytvářet vlastní názor se také velice rychle šířil vliv 

liberálních myšlenek. 

 Po červencové revoluci ve Francii roku 1830 došlo k nepokojům v Sasku, 

Kurhessensku25, Hannoversku a Brunšvicku, což vedlo k vydání  oktrojovaných ústav po 

vzoru jihoněmeckých států i v těchto zemích. Mnohé z těchto oktrojovaných ústav byly velice 

liberální, například kurhessenká ústava z roku 1831 byla považována za nejradikálnější          

a nejliberálnější z německých ústav před březnem 184826. 

První náznak sjednocování Německa se objevil v roce 1833, kdy se jiho-                      

a středoněmecké státy společně s Pruskem dohodly na založení celního spolku. Vzájemné  

smlouvy zakládající spolek byly uzavřeny 22. března 1833 a samotný spolek začal fungovat  

1. ledna 183427. Mimo spolek zůstaly nakonec jen Hannoversko a Rakousko. Hannoversko ale 

                                                 
23 August von Kotzebue byl 23. března 1819 zavražděn v Mannheimu jedním z členů buršenšaftu Karlem 
Ludwigem Sandem. 
 
24 Bavorsko a Bádensko 1818, Württembersko 1819 a Hessensko Darmstadtsko 1820.  
 
25 Kurhessensko, neboli Kurfiřtství Hessenské bylo též známé pod názvem Hessensko-Kasselsko. 
 
26 Dippel, Horst: Die kurhessische Verfassung von 1831 im internationalen Verglech, in: HZ 282, 2006, str. 619. 
 
27 Vojáček, Ladislav: Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: HO 9, 1998, č. 5-6, 
str.111. 
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se spolkem později navázalo velmi úzkou spolupráci v rámci společného kartelu28. Celní 

spolek v této podobně prakticky fungoval až do války mezi Rakouskem a Pruskem roku 1866. 

Po válce došlo k znovu obnovení spolku a vytvoření nové spolkové smlouvy, uzavřené mezi 

jednotlivými členy 8. července 1867. Nově měl Německý celní spolek také svoji vlastní celní 

Spolkovou radu a celní parlament, do kterého se, stejně jako do severoněmeckého parlamentu, 

volilo ve všeobecných a přímých volbách. 

 

 

2.2. Revoluční rok 1848 v Německu 

 

Po vypuknutí revoluce ve Francii v březnu 1848 se začaly revoluční myšlenky velice 

rychle šířit celou Evropou a brzy dorazily i do Německa. V mnoha německých státech byly 

vydány nové liberální ústavy a zejména v Rakousku a Prusku došlo k převratnému vývoji. 

V této atmosféře se jednotlivé státy Německého spolku shodly, že by měl být na 

základě všeobecného a rovného volebního práva zvolen nový celoněmecký parlament, který 

by se sešel ve Frankfurtu nad Mohanem. Ještě před volbami svolalo 5. března 1848 několik 

politiků ze západního a jihozápadního Německa, kteří se shromáždili v Heidelbergu, německý 

Předparlament (Vorparlament), který zasedal od 31. března do 3. dubna 1848 ve Frankfurtu 

nad Mohanem a skládal se z přibližně 500 poslanců jednotlivých zemských sněmů a několika 

dalších liberálních osobností. Toto shromáždění svolalo do Frankfurtu samotný parlament 

(Frankfurtské národní shromáždění) a určilo, jakým způsobem se do něj budou volit poslanci. 

Většina německých zemí uznala frankfurtský Předparlament a kromě některých neněmeckých 

částí Rakouského císařství se ve všech německých státech konaly volby. Samotné provedení 

voleb měly na starosti jednotlivé německé státy. 

První celoněmecký parlament volený ve všeobecných a rovných volbách oficiálně 

nazvaný Německé ústavodárné národní shromáždění, který se poprvé sešel 18. května 1848 

v kostele Sv. Pavla ve Frankfurtu nad Mohanem, se tak mohl považovat za zákonného 

zástupce celého německého národa. 

Jak již bylo řečeno, z mnoha neněmeckých oblastí Habsburské monarchie zástupci 

nedorazili a tak v parlamentu zasedlo místo původních 649 pouze 585 poslanců29. 

                                                 
28 Vojáček, Ladislav: Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: HO 9, 1998, č. 5-6,, 
str. 113. 
 
29 Předsedou parlamentu byl 19. května zvolen svobodný pán Heinrich von Gagern a představitelem výkonné 
moci s titulem říšského správce se stal rakouský arcivévoda Jan. 
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Frankfurtské shromáždění bylo sice jedinečnou směsicí lidí všech možných společenských 

tříd, drtivá většina poslanců však pocházela z řad učenců, spisovatelů a honorace. Jen čtyři 

poslanci byli původem řemeslníci a dělníci nebyli zastoupeni vůbec. Ačkoliv bylo tedy 

všeobecné volební právo do Spolkového sněmu na svou dobu velice radikální30, převážnou 

většinu poslanců tvořily nejvyšší vrstvy a zástupci měšťanstva, což jasně ukazovalo převahu 

vyšších a středních tříd nad teprve rodícím se dělnickým hnutím. Němečtí voliči ještě museli 

několik desítek let počkat, než si plně uvědomili dosah a možnosti všeobecného volebního 

práva a vymanili se tak z vlivu vzdělanějších a vyšších vrstev. 

Přesto tento historický okamžik většina Němců vnímala jako počátek vytváření 

nového sjednoceného Německa. Postupem času se ale začalo ukazovat, že Národní 

shromáždění nemá dostatek politické moci, aby mohlo vystupovat proti vůli jednotlivých 

německých států, především pak proti Rakousku a Prusku, které se mezitím stačily otřepat 

z prvního šoku revoluce. Velký spor se vedl zejména o to, zda má dojít k německému 

sjednocení ve velkoněmeckém či maloněmeckém provedení31. Nakonec byla po dlouhých 

jednáních prosazena maloněmecká forma sjednocení a pruskému králi byla nabídnuta císařská 

koruna a titul „císaře všech Němců“. Fridrich Vilém IV. ale odmítl přijmout císařský titul 

z rukou „revolucionářů“. 

Po tomto odmítnutí se Národní shromáždění ve Frankfurtu rozpadlo. Většina 

konzervativních a liberálních poslanců se vrátila domů. Jen někteří levicově orientovaní 

poslanci se pokusili pokračovat v práci v „kusém“ parlamentu ve Stuttgartu. Avšak poté co 

přišli s radikálním požadavkem na zrušení monarchií, byli rozehnáni vládními vojsky. Většina 

revolucionářů se poté stáhla do ústraní, kde přečkali celá 50. léta32. 

Ještě před rozpuštěním Národního shromáždění byla 28. března 1849 vydána nová 

říšská ústava, jejíž součástí byla již 27. prosince 1848 vydaná „Základní práva německého 

národa“. Toto liberální vyhlášení základních lidských práv volně navazovalo na Listinu 

základních práv a svobod z americké ústavy a Deklaraci práv člověka a občana z francouzské 

                                                 
30 Pro srovnání, zatímco do Frankfurtského parlamentu volili všichni plnoletí němečtí muži na základě rovného  
a tajného hlasovacího práva, ve Velké Británii, která byla v této době příkladem konstitučního parlamentarismu 
volily ve stejné době  zhruba 3% mužského obyvatelstva. Všeobecné volební právo bylo v Británii zavedeno až 
po 1. světové válce, tedy o více než půl století později než v Německu. 
 
31 Podstata sporu spočívala v tom, zda má být do budoucího německého státu přijato i Rakousko s jeho 
neněmeckými provinciemi, což bylo nazýváno velkoněmeckým řešením. Naopak maloněmecké řešení počítalo 
se sjednocením bez Rakouska. 
 
32 Strupp, Christop: Erbe und Auftrag, Bürgerliche Revolutionisierung im Kaiserreich, in: HZ 270, 2000,         
str. 316. 
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revoluční ústavy. Samotná ústava byla do velké míry kompromisem mezi liberálními snahami 

poslanců a konzervativními myšlenkami jednotlivých představitelů německých monarchií.      

I tak byla tato ústava velkým krokem kupředu a přestože nikdy nevstoupila v platnost, její 

vliv na budoucí německé ústavy je nesporný.  

 

 

2.3. Vývoj po roce 1848 a zánik Německého spolku 

  

Po neúspěchu Frankfurtského shromáždění se v létě roku 1849 chopilo iniciativy 

Prusko. Přestože pruský plán na sjednocení byl o mnoho zdrženlivější než  ten z roku 1848, 

představoval alespoň určitou šanci na jednání o budoucnosti Německého spolku. V této chvíli 

ale zasáhlo Rakousko, kterému se mezitím podařilo stabilizovat situaci v Uhrách, a přinutilo 

Prusko od plánu odstoupit 33. Stejně jako v případě Frankfurtského sněmu se ukázalo, že 

sjednocení Německa není jen vnitroněmeckou, nýbrž celoevropskou otázkou, přičemž v této 

chvíli stály všechny velmoci na straně Habsburské monarchie34. 

Na Drážďanské konferenci v zimě 1850/1851 se zástupci německých států v čele 

s Rakouskem snažili vyřešit alespoň největší nedostatky spolku pomocí reforem. To však 

naráželo na odpor Pruska, které se nehodlalo vzdát své nadvlády v severním Německu35. 

Vedle dvou znepřátelených velmocí, Rakouska a Pruska, se pak vytvořila ještě tzv. třetí 

strana, kterou tvořily střední německé státy jako Bavorsko, Sasko, Württembersko nebo 

Bádensko. Tyto státy se snažily provádět společnou politiku nezávislou jak na Rakousku tak 

na Prusku. Pohříchu dost často jejich snaha troskotala na jejich vlastní nejednotnosti. 

Během Krymské války došlo mezi Rakouskem a Pruskem k rozporu na čí stranu se 

v konfliktu přiklonit. Zatímco Prusko zůstalo neutrální, Rakousko se nakonec přidalo na 

stranu Velké Británie a Francie, což mělo významný vliv na jeho budoucí vztah s Ruskem, 

které se tímto postojem Rakouska cítilo být zrazeno. Bismarck, který v té době působil jako 

velvyslanec u Německého spolku, nepodlehl tlaku Rakouska ani Francie a prohlásil, že: 

                                                 
33 Olomouckou konvencí z 28. listopadu 1850 bylo Prusko donuceno vzdát se své iniciativy ve sjednocování 
Německa a uznat vedoucí postavení Rakouska v znovu obnoveném Německém spolku. Je zajímavé, že 
povinnost obhájit toto olomoucké „ponížení“ před pruským zemským sněmem padla na tehdejšího poslance Ottu 
von Bismarcka. 
 
34 Menger, Christian-Friedrich: Deutsche Verfassungsgeschicte der Neuzeit, Eine Einführung in die Grundlagen, 
str. 141. 
 
35 Tamtéž, 142.  
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„Pruský král se nebude obětovat pro obranu neněmeckých zájmů“ čímž si vydobyl jeden ze 

svých prvních diplomatických úspěchů36.  

V létě roku 1863 se pokusilo převzít iniciativu zpět do svých rukou Rakousko. Císař 

František Josef I. se rozhodl svolat všechny německé panovníky na sněm do Frankfurtu. 

Pruský král Vilém I. na Bismarckovo doporučení pozvání odmítl. Rakouský návrh spočíval ve 

vytvoření šestičlenného direktoria v čele s Rakouskem37. Dále měla vzniknout Spolková rada, 

což by bylo pravidelně se scházející shromáždění říšských knížat, kterému by opět předsedalo 

Rakousko. Mezi další návrhy patřilo vytvoření nejvyššího říšského soudu a shromáždění 

delegátů všech zemských sněmů, které by se scházelo každé tři roky. Tento rakouský plán byl 

sice nakonec většinou německých států přijat38, ale pouze s tou podmínkou, že návrh musí 

přijmout i nepřítomní členové spolku, tedy především Prusko39. To však odmítlo a vzhledem 

k tomu, že menší a střední německé státy odmítaly přijmout jakákoliv závazná rozhodnutí bez 

přítomnosti Pruska, skončila tato rakouská iniciativa nezdarem. Naproti tomu Prusko 

Bismarckými ústy kontrovalo a předložilo požadavky na rovnoprávné postavení Pruska          

a Rakouska v čele spolku s právem veta v případě vyhlášení války. Dalším jeho požadavkem 

bylo vytvoření Národního shromáždění, voleného na principu všeobecných a rovných voleb. 

Zejména se třetím bodem Rakousko kategoricky nesouhlasilo, s čímž ovšem Bismarck již 

předem počítal a nebyl překvapen, když byl jeho protinávrh odmítnut.  

Následujícího roku opět vyplula na povrch šlesvicko-holštýnská otázka. Dánský král 

se rozhodl na nátlak nacionálně liberálních kruhů přičlenit Šlesvicko, jakožto přímou součást 

do dánského státu. To vyvolalo v Německém spolku velkou vlnu nacionalismu, kterého 

mistrně využil Bismarck a postavil do jeho čela Prusko, jako obhájce prává na národní 

sebeurčení obou vévodství. V zahraničí zase Bismarck stavěl Prusko do role obhájce dříve 

uzavřených mezinárodních smluv40, díky čemuž se mu podařilo vyhnout se intervenci Anglie 

a Ruska. Navíc se mu do společné války proti Dánsku podařilo vmanévrovat i Rakousko. V 

krátké válce bylo Dánsko poraženo a přinuceno na základě vídeňské smlouvy obě vévodství 

odstoupit Německému spolku. Nejdříve byla obě území spravována společně Rakouskem       

                                                 
36 Hálek, Jan: Německý spolek a Krymská válka, in: HO 18, 2007, č. 9-10, str. 217. 
 
37 Dalším stálým členem mělo být Prusko a ostatní členské státy by se v direktoriu pravidelně střídaly. 
 
38 Pro návrh hlasovalo 24 ze 30 zúčastněných států. 
 
39 Hálek, Jan:  Otázka reformy Německého spolku 1859-1863, in: HO 11, 2000, č. 7-8, str. 160. 
 
40 Postavení Šlesvicka a Holštýnska spojených s Dánskem pouze personální unií byl zakotveno v Londýnském 
protokolu z roku 1852. 
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i Pruskem na základě kondominia, ale již na podzim roku 1865 bylo kondominium zrušeno    

a Šlesvicko přešlo do pruské a Holštýnsko do rakouské správy41.  

Od začátku roku 1866 se vztahy mezi oběma německými velmocemi opět začaly 

vyostřovat. 9. dubna 1866 Prusko opět předložilo návrh na vytvoření parlamentu, který by 

vzešel ze všeobecných, rovných, přímých a tajných voleb. Většina států, včetně Rakouska, se 

neodvážila odmítnout a rozhodla pouze o vytvoření komise, která měla tento návrh projednat. 

 Skutečnou roznětkou budoucího konfliktu se nakonec stala otázka týkající se 

Šlesvicka a Holštýnska. Na návrh Rakouska přijmout obě vévodství jako dědičná knížectví do 

Německého spolku, se kterým souhlasila většina německých států, odpovědělo Prusko 

odmítnutím a útokem na Rakušany spravované Holštýnsko. Rakousko reagovalo požadavkem 

na mobilizaci všech nepruských spolkových vojsk, přičemž na jeho stranu se přidala i většina 

německých států, mimo jiné například Bavorsko, Württembersko, Hannoversko nebo Sasko. 

V této chvíli prohlásil Bismarck Německý spolek za zrušený a pruská vojska zaútočila i na 

Hannoversko a Sasko. Po pár týdnech bojů byla válka rozhodnuta jasným vítězství pruských 

armád 3. července 1866 v bitvě u Sadové u Hradce Králové. Bismarckovi se i přes odpor 

krále Viléma a generálů podařilo prosadit brzké příměří a nedlouho poté uzavřít s Rakouskem 

mír42. Rakousko na základě mírové smlouvy ztratilo pouze Benátsko43. Bylo ale navíc 

přinuceno přijmout zrušení Německého spolku a rezignovat na svoji účast při sjednocování 

Německa.  

Vůči ostatním německým státům už Bismarck tak mírný nebyl. Hannoversko, 

Kurhessensko, Nassavsko a Frankfurt nad Mohanem byly Pruskem anektovány. Vyvázlo jen 

Sasko. Na sever od Mohanu vznikl nový státní celek, Severoněmecký spolek, jenž byl 

spojením dvaadvaceti německých států, v jehož čele stál jako prezident spolku pruský král. 

17. dubna 1867 byla přijata nová ústava Severoněmeckého spolku, která vstoupila v platnost 

od 1. července 1867. Tento nový státní útvar, ve kterém mělo Prusko jednoznačně dominantní 

postavení, představoval jakýsi předstupeň budoucí Německé říše, která ostatně vznikla 

pouhým rozšířením spolku o jihoněmecké státy a v podstatě pouze technickou úpravou ústavy 

na nový počet spolkových států. 

Ještě než se jihoněmecké státy staly součástí říše, uzavřely se Severoněmeckým 

spolkem v červenci roku 1867 již výše zmiňovaný celní spolek a následně i tajné dohody       

                                                 
41 Prusko navíc získalo do přímého držení ještě Lauenbursko a právo postavit kanál, spojující Severní a Baltské 
moře, skrze holštýnské území. 
 
42 Příměří bylo dojednáno v Mikulově již 26. července a mír byl následně uzavřen v Praze 23. srpna 1866. 
 
43 Benátsko nejprve získala Francie, která ho poté postoupila Itálii. 
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o vzájemné obraně v případě napadení. Tyto tajné dohody vstoupily v platnost na podzim 

roku 1870, kdy Francie vyhlásila Prusku válku. Jihoněmecké státy na základě spojeneckých 

smluv  vstoupily do války na straně Pruska, což byl první krok ke konečnému vytvoření 

Německé říše. 

 

 

2.4. Vývoj ústav v Německu do roku 1871 

 

 Základní premisou monarchie je, že panovník je suverén ve státě, zdroj a vlastník 

veškeré státní správy. Neexistuje žádné rozdělení moci, které by ho omezovalo jen na některé 

státní funkce. Po Vídeňském kongresu se v Německých zemích rozšířil konstituční typ 

monarchie, ve které panovník sice zůstal „vlastníkem“ veškeré státní správy, ale jeho 

pravomoci už byly různými způsoby omezené44. Přestože tyto ústavy byly oktrojovány právě 

jednotlivými monarchy, nemohly už jimi být svévolně rušeny nebo měněny. Za konstituční 

monarchie jsou v Německu označovány především monarchie tzv. pobřeznového typu, ve 

kterých je moc dualisticky rozdělena mezi „monarchistickou“ vládu a parlamentní 

reprezentaci lidu. Německá říše je pak v podstatě vyvrcholením vývoje konstitučních 

monarchií v německy mluvícím prostředí. Od Vídeňského kongresu až do vyhlášení císařství 

v Zrcadlovém sále ve Versailles tak můžeme pozorovat složitý přechod od absolutistických 

monarchií až k těm konstitučním. 

Panovníci ve většině německých zemí v 19. století mohli teoreticky vládnout 

samostatně, podobně jako se o to snažili třeba Ludvík Filip ve Francii nebo později 

v Německé říši Vilém II. Neexistovalo žádné ústavní nařízení, které by jim to mohlo zakázat, 

ale na rozdíl od svých absolutistických předků z 18. století už však byli plně odkázáni na 

spolupráci svých ministrů. Už jen z toho důvodu, že státní správa moderního státu v 19. století 

byla o mnoho složitější než o století dříve a bylo fakticky nemožné, aby ji všechnu měl na 

starosti jen jeden člověk. Proto byli panovníci v Německé říši fakticky vždy odkázáni na 

pomoc svých ministrů. Jedinou možností, jak se tomu vyhnout, bylo vytvořit si okruh svých 

vlastních rádců, jakousi kamarilu plně nezávislou na státní správě. Ale i díky nutnosti 

kontrasignace zákonů se ministři nedali při výkonu své funkce jen tak obejít. Z těchto důvodů 

je právě vznik ministerstev a především funkce odpovědného ministra jedním 

z charakteristických bodů konstitučních monarchií 19. století. Dalším charakteristickým 

                                                 
44 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 6-7. 
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znakem je také „dvojí“ odpovědnost těchto ministrů. Jednak vůči panovníkovi a pak také vůči 

veřejnosti zastupované většinou parlamentem45. 

Ještě významnější než vztah s ministry byly vztahy panovníka s parlamentem. Ať už 

se jednalo o pruský parlament volený na základě majetkového censu, kde byly zastoupeny 

především elity a honorace státu, nebo o říšský sněm volený ve všeobecných volbách, který 

fakticky zastupoval celý lid. Do roku 1848 byla pozice vlád ve většině německých zemí přece 

jen jednodušší. Většinu v parlamentech totiž držely zpravidla konzervativní vrstvy, mající 

dost často podobné politické názory jako vláda. Po roce 1848 se začaly objevovat stále 

častější a čím dál početnější parlamentní opozice, které opravdu plnily opoziční roli. Nejprve 

se jednalo především o liberálně zaměřené střední vrstvy, později začala úlohu nesmiřitelné 

opozice hrát sociální demokracie.  

Parlamenty byly jednoduše v konstitučních monarchiích velice důležitým článkem 

zákonodárného procesu. Jak velký jeho podíl na tomto procesu ve skutečnosti měly, už 

záviselo na nastavení jednotlivých ústav. Panovník měl sice skoro vždy možnost vetovat 

návrhy zemských sněmů, ale to jim nebránilo ve snaze rozšířit jejich pole působnosti. Na 

druhou stranu neměly zemské parlamenty nikdy možnost ovlivňovat složení vlád a nemohly 

ani vyjádřením své nedůvěry způsobit odvolání jednotlivých ministrů, nebo dokonce celé 

vlády. 

 Parlamenty měly především právo hlasovat o jednotlivých zákonech. Co se ale stalo 

v případě, že parlament odmítl návrh vlády a postavil se tak nejen vládě, ale většinou              

i panovníkovi na odpor? Jednou z možností samozřejmě bylo, že se vláda vzdá prosazování 

svého návrhu a pokusí se vytvořit nějaký jiný, přijatelnější pro parlament. To se ale v drtivé 

většině případů nestalo. Zvláště, když se jednalo o schvalování rozpočtu, byly pozice vlády    

a parlamentu velice rozdílné. Záviselo pak na tom, jak silnou pozici parlament měl. Ve 

většině případů se tato situace řešila rozpuštěním parlamentu a vypsáním nových voleb. Vláda 

jednoduše doufala, že dosáhne nového složení parlamentu, přístupnějšího jejím návrhům. 

Výjimkou nebyla ani snaha o změnu volebního práva nebo systému, popřípadě dokonce 

zakázání některých stran46. I přes tyto možnosti se vláda většinou musela snažit nacházet 

s parlamentem kompromisní řešení47. Nemohly totiž rozpouštět parlament při každém jeho 

                                                 
45 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 197. 
 
46 Známé jsou především Bismarckovi snahy z doby tzv. Kulturkampfu zaměřené především proti straně 
Centrum v 70. letech 19. století a proti Sociální demokracii v rámci tzv. socialistických zákonů  z 80 let            
19. století. 
 
47 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2: Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 199. 
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projevu nesouhlasu. Musela se tak naučit vycházet z opozicí a snažit se při jednáních dojít 

alespoň k určitým kompromisním řešením48.  

Dalším bodem, který nahrával kancléřům a ministrům při vyjednávání s parlamentem, 

byla neschopnost politických stran vytvořit jednotnou a stabilní parlamentní většinu. Jedním 

z důvodů bylo rozdělení stran podle jednotlivých konfesí a dalším byl rozchod socialistů 

s liberály v 60. letech 19. století. Tyto dvě příčiny prakticky zabraňovaly vytvoření 

parlamentní většiny, která by se mohla pokusit získat větší podíl na vládě. Pokud už se 

podařilo vytvořit v parlamentu liberální většinu, jako tomu bylo například v Bádensku nebo 

Prusku v 60. letech, strany nakonec většinou stejně samy odmítly získat podíl na vládě, nebo 

byly ve svém snažení zablokovány silným vlivem kruhů kolem monarchy.  

Na druhou stranu si musíme všimnout velké podpory, kterou měl monarcha a jeho  

byrokracie mezi většinou obyvatelstva. Pro obyvatele většiny německých států představoval 

jednotící prvek země panovník a ne parlament. Panovník byl oním faktorem, pod jehož 

vedením byla celá správa země a jím jmenovaná zemská vláda pak byla tím, kdo zajišťoval 

obyvatelstvu hospodářskou prosperitu a sociální zázemí, spolu s prestiží v zahraniční politice. 

 Jednou z dalších možností ministrů a jejich vlád, jak zemské sněmy obejít, bylo 

navázání co nejužšího kontaktu s obyvatelstvem, což mělo vést k tomu, že parlamenty 

přestanou být přímými zástupci lidu, přesněji řečeno spíše jeho hlásnou troubou. Zároveň je 

nutné dodat, že především Bismarck byl díky svému velkému charisma v tomto ohledu dosti 

úspěšný. Přesto ale ani v Prusku parlament nikdy úplně neztratil svoji pozici a po většinu času 

byl důstojným protivníkem kancléře a jeho vlády. Nikdy nedošlo k situaci, kdy by volby byly 

jen aklamativním potvrzením kancléřovy vůle, naopak dosti často došlo při volbách 

k nezanedbatelné porážce stran, které v tu chvíli podporovaly vládu. Volby tak stále zůstávaly 

klíčovou součástí politické soutěže mezi jednotlivými stranami v německých státech. 

Německá říše tak zůstala až do začátku 1. světové války konstituční monarchií založenou na 

dualismu moci mezi parlamentem a vládou. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2: Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 198-199. 
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3. Politický systém císařství a jeho ústava 
 

 Základním stavebním kamenem každého moderního politického systému je ústava      

a nejinak tomu bylo i v Německé říši. V ústavě byly zakotveny jednotlivé zákonodárné           

a výkonné orgány císařství a také vymezen rámec jejich pravomoci a povinnosti. Popisovala 

jakým způsobem budou voleny, případně jmenovány jednotlivé orgány centrální správy. 

Jednoduše řečeno ústava byla, jako v každém právním státě, základem, z kterého vycházel 

celý právní řád císařství a tím pádem i její politický systém. 

 Jedním ze základních problémů všech liberálních politických systémů v 19. století 

byla jejich parlamentarizace49 a demokratizace50. V Německé říši proběhl přechod 

k demokracii díky zavedení všeobecného volebního práva velice rychle a proces 

demokratizace tak byl poměrně brzy zdárně vyřešen. Větší problém spočíval 

v parlamentarizaci. Byl sice ustaven Říšský sněm, do kterého mohli volit své zástupce všichni 

občané, ale ten měl jen velmi malý vliv na výkonnou moc v říši. Původně v ústavě nebylo 

s vládou vůbec počítáno a její funkci měla do jisté míry nahrazovat Spolková rada. Správu 

jednotlivých resortů měli na starosti říšští sekretáři, kteří se tak postupem času vyvinuli 

v jakési kvazi ministry. Všichni tito státní úředníci byli jmenováni císařem na základě návrhů 

kancléře a Říšský sněm nemohl nijak ovlivnit, kdo bude na tato místa jmenován. V Německé 

říši tak proběhl celý proces parlamentarizace a demokratizace v podstatě obráceně. Zatímco 

ve Velké Británii nebo Francii došlo nejprve k parlamentarizaci systému a teprve poté bylo 

volební právo postupně rozšiřováno na všechny vrstvy obyvatelstva, v Německu bylo nejdříve 

zavedeno všeobecné volební právo, které zde nemělo příliš dlouhou tradici, a teprve pak mělo 

dojít na postupnou parlamentarizaci systému. Díky tomu všemu se německý parlamentní 

systém musel potýkat s velkým množstvím problémů, jako bylo například zakládání 

masových stran v prostředí rostoucí industrializace a urbanizace státu, která byla následována 

vznikem početné dělnické třídy51. Navíc celý proces parlamentarizace probíhal díky pruské 

                                                 
49 Pojmem parlamentarizace se rozumí přechod z konstitučního na parlamentní systém, ve kterém je vláda 
odpovědná za svoji činnost parlamentu a ten ji může vyslovením nedůvěry sesadit. Zároveň je vláda tvořena 
členy politických stran shromážděných v parlamentu. Díky tomu jsou jednotlivé politické strany ve volbách 
motivovány k zisku co největšího počtu mandátů, jenž by straně zajistil ministerská křesla ve vládě. 
 
50 Demokratizaci lze charakterizovat jako proces, při kterém se do politického dění ve státě zapojují všechny 
vrstvy obyvatelstva. 
 
51 Schönberger, Christoph: Die überholte Parlamentarisierung, Einflussgewinn und fehlende Herrschaftsfähigkeit 
des Reichstags im sich demokratisierenden Kaiserreich, in: HZ 272, 2001, str. 652. 
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hegemonii v říši velice pomalu. Politický systém Německého císařství tak byl sice 

demokratický, ale nebyl parlamentární, alespoň ne v pravém slova smyslu. 

 

 

3.1. Vznik ústavy 

  

Na konečném návrhu ústavy Severoněmeckého spolku, předloženém v prosinci 1866 

na zasedání korunní rady zástupcům severoněmeckých států, se významně podílel i tehdejší 

pruský ministerský předseda Otto von Bismarck a okruh jeho spolupracovníků52. Jejich návrh 

se inspiroval německou revoluční ústavou z roku 1849, ovšem s tím rozdílem, že výrazněji 

neprosazoval parlamentarizaci spolku, a navíc v nové ústavě mělo mít Prusko zajištěno jasné 

hegemonní postavení. Během jednání se strhly bouřlivé diskuze mezi jednotlivými 

politickými frakcemi, prosazujícími různé změny. Jednání byla chvílemi dosti vyostřená, ale 

Bismarck, podporovaný konzervativci a v této chvíli i národními liberály, měl dostatečně 

silnou pozici, aby zvládl prosadit svoje požadavky jen s několika ústupky. I přesto jeho návrh 

dostál podstatných změn. Například kompetence Spolku byla rozšířena o možnost zvyšovat 

přímé daně, poslancům byla navíc přidána pravomoc schvalovat každoročně státní rozpočet. 

Na druhou stranu se národním liberálům nepodařilo prosadit vznik ministerstev odpovědných 

parlamentu. Museli se spokojit jen s tím, že za všechna vládní nařízení přebíral zodpovědnost 

říšský kancléř. Jen ve dvou případech se Bismarck snažil návrhy poslanců na změnu ústavy 

vyloženě vetovat. A to v otázkách diet pro členy parlamentu a při pokusu prosadit, aby 

parlament schvaloval i armádní rozpočet. V těchto dvou bodech byl Bismarck kategoricky 

proti a jednající strany se nakonec musely dohodnout na určitém kompromisu. Po všech 

těchto jednáních byl dohodnutý návrh ústavy předložen ke schválení vládám spolkových zemí 

a zemským sněmům a po jejich schválení vstoupila ústava 1. července 1867 v platnost. 

 V posledním odstavci ústavy Severoněmeckého spolku bylo také pamatováno na 

možnost připojení jihoněmeckých států. V praxi proběhlo připojení čtyř jihoněmeckých států 

smlouvami z listopadu roku 1870. Po porážce Francie na podzim roku 1870 se čtyři 

jihoněmecké státy53 rozhodly přistoupit k Severoněmeckému spolku. 15. listopadu 1870 

uzavřely smlouvy o vstupu do spolku Bádensko a Hessensko-Darmstadtsko, 23. listopadu 

                                                 
52 Mezi Bismarckovy hlavní spolupracovníky na ústavě Severoněmeckého spolku patřili Max Duncker, Hermann 
Wagener a Lothar Bucher. 
 
53 Bavorsko, Württembersko, Hessensko-Darmstadtsko a Bádensko. 
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1870 tak učinilo Bavorsko54 a jako poslední vstoupilo do Severoněmeckého spolku 25. 

listopadu 1870 Württembersko. Po přičlenění těchto jihoněmeckých států byla původní ústava 

mírně revidována. V podstatě šlo jen o rozšíření její působnosti na čtyři nově přistoupivší 

státy55. Nová ústava tedy vycházela z ústavy Severoněmeckého spolku, ke které byly 

přičleněny smlouvy o přistoupení čtyř jihoněmeckých států. Byla publikována pod názvem 

Ústava Německé říše a vstoupila v platnost 1. ledna 1871, Říšským sněmem byla schválena 

16. dubna 187156. Celkem ústava obsahovala 78 článků rozdělených do 14 oddílů. 

 

 

3.2. Charakteristika ústavy 

 

Říšská ústava z roku 1871 neměla na rozdíl francouzské nebo americké ústavy část, 

která by se zabývala základními lidskými právy občanů. Podle Bismarckova mínění si tento 

problém měly ve svých vlastních ústavách vyřešit jednotlivé spolkové státy a nebylo tedy 

potřeba, aby se jimi zabývala říšská ústava. 

Můžeme říci, že ústava měla tři stěžejní témata, se kterými se snažila vypořádat. 

Prvním z nich bylo zachovat samostatnost jednotlivých spolkových států i přes určitou 

federalizaci říše. Z tohoto důvodu byla vytvořena Spolková rada, kde měly jednotlivé 

německé státy své zástupce. Většina zákonů byla sice vydávána říší, ale jejich vykonávání      

a správa byly povětšinou v rukou jednotlivých spolkových zemí57. Některé větší státy jako 

Bavorsko nebo Württembersko navíc držely tzv. rezervátní práva, která byla vyjmuta 

z pravomocí centrální říšské vlády. Jednalo se hlavně o otázky pošt, armády a financí. Ve 

skutečnosti došlo k zajímavému rozdělení pravomocí. Většina zákonodárné iniciativy byla na 

straně centrálních říšských orgánů a naopak vykonávání těchto zákonů v praxi bylo téměř 

výhradně v rukou jednotlivých zemí. 

Za druhé měla být zachována hegemonie Pruska jako největšího a nejsilnějšího 

spolkového člena. Toto postavení Prusku zajišťovalo jednak permanentní předsednictví ve 

                                                 
54 Bavorsko si vymohlo při vstupu určitá zvláštní tzv. rezervátní práva, mezi která patřila například vojenská 
svrchovanost v době míru a vlastní poštovní a železniční správa. 
 
55 Německé císařství tak tvořilo 22 monarchií a 3 svobodná města. 
 
56 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2: Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 170-171. 
 
57 Do určité míry to dokonce platilo i o armádě. Organizace vojska a vrchní velení byly sice jednotné, ale většinu 
ostatních pravomocí měli v rukou jednotliví říšští monarchové, např. jmenování důstojníků. Při každoročním 
vyjednávání o rozpočtu ale armádu v Říšském sněmu zastupoval jen pruský ministr války. 
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Spolkové radě a dále také právo veta na všechny návrhy zákonů týkajících se armády, 

námořnictva, a zahraniční politiky ve Spolkové radě. V případě projednávání změny ústavy 

nemělo Prusko automatické právo veta, ale vzhledem k tomu, že k zamítnutí stačilo 14 hlasů  

a pruští zástupci disponovali 17 hlasy, mělo de facto právo veta i v této otázce. Další 

pojistkou pruské hegemonie byla faktická duplicita říšské a pruské administrativy. Říšskými 

kancléři se stávali pruští ministerští předsedové58, kteří zároveň byli většinou i pruskými 

ministry zahraničí. Také všechny vyšší funkce v říšské správě zastávali pruští úředníci. 

Třetím stěžejním tématem ústavy byla neexistence ministerstev a z toho důvodu           

i parlamentu odpovědných ministrů. Ačkoliv byl Říšský sněm volen na základě velice 

demokratického a liberálního volebního práva, neměli poslanci zpočátku velkou možnost 

ovlivnit chod říše. Žádný z poslanců navíc nesměl zastávat jakýkoliv říšský úřad. Z tohoto 

důvodu neměl Říšský sněm skoro žádný vliv na výkonnou moc v říši. Všichni říšští úředníci 

totiž podléhali jen říšskému kancléři a ten zase byl zodpovědný jen císaři. 

Přesto se postupem času Německá říše začala stále více podobat standardním 

parlamentním monarchiím. Císař Vilém I. poměrně brzy přijal roli konstitučního monarchy    

a přenechal moc v rukou Bismarcka. Na druhou stranu se ale Vilém I. stal silnou jednotící 

postavou uznávanou všemi obyvateli říše. Kancléř a jemu podřízení sekretáři si postupem 

doby vydobyli na úkor Spolkové rady pozici, která se podobala postavení vlády. Spolková 

rada naopak postupně ztrácela na významu a byla zastíněna Říšským sněmem. K úplné 

parlamentarizaci však nedošlo, stále chyběl jeden ze zásadních prvků parlamentní demokracie 

a to vláda zodpovědná za své vládnutí parlamentu. Vytvořil se sice systém politických stran 

bojujících ve volbách o přízeň voličů, ale chybělo ono podstatné vyvrcholení, kdy vítězná 

strana vytváří vládu. Vzhledem k tomu, že i v případě úspěchu nezískaly strany účast na 

vládě, neměly ani potřebu vyjednávat mezi sebou o případných koalicích nebo jen podpoře při 

různých hlasováních. Také proto většinou rigidně trvaly na svých politických názorech a byly 

jen velice málo ochotny ke kompromisům nebo dokonce ústupkům. 

 

 

3.3. Postavení císaře podle dikce ústavy 

 

Předsedou spolku s označením Německý císař (Deutscher Kaiser) byl pruský král, který 

zastupoval říši navenek. Dikce ústavy tedy dávala říši císaře, který byl zároveň pruským 

                                                 
58 Vyjímkou byly léta 1892-1894, kdy byl říšským kancléřem Caprivi, zatímco pruským ministerským předsedou 
Eulenburg. 
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králem a vstupoval do funkce hlavy státu bez vlivu jiných orgánů nebo fyzických osob a pro 

jehož investituru nebo abdikaci byl rozhodující pouze nástupnický řád pruské monarchie. 

Přestože ústava v čele s císařem, kancléřem a Říšským sněmem vykazovala většinu 

známek konstituční monarchie, je otázkou jaké bylo skutečné postavení císaře. Měl sice 

navenek většinu pravomocí klasického konstitučního monarchy, na druhou stranu ale nebyl 

nositelem veškeré státní moci. Na zákonodárném procesu se podílel jen vyhlašováním            

a formálním podepisováním zákonů, ale vzhledem k tomu, že nemohl vetovat rozhodnutí 

Spolkové rady nebo Říšského sněmu, neměl na schvalování zákonů z dikce ústavy v podstatě 

žádný vliv59. I přes svůj titul nevystupoval císař v pozici tradičního monarchy, nebyl 

suverénem, který by byl držitelem veškeré říšské moci. Byl spíše zástupcem spolku při 

jednáních s jinými suverénními státy a ve vnitropolitické rovině působil jen jako jakýsi 

svorník mající spojovat všechny spolkové země.  

Na druhou stranu podle ústavy nebyla státní moc rozdělena a náležela ve svém souhrnu 

Spolku, v podstatě tedy císaři. Ve výkonu své funkce byl císař sice omezen ústavou, 

Spolkovou radou, Říšským sněmem a také nezávislostí soudců, ale výkonná moc pracovala 

v podstatě bez kontroly60. Můžeme proto stručně shrnout, že císař a jeho vláda byli omezeni 

ústavou nikoli však parlamentem. 

Císař zastupoval říši navenek, mohl uzavírat naprosto neomezeně mír a odstoupit 

dokonce části říšského území. Mohl se souhlasem Spolkové rady vyhlásit válku a uzavírat 

mezinárodní smlouvy (čl. 11). Jestliže byly smlouvy v protikladu k říšskému zákonodárství, 

účastnily se jednání i Spolková rada a Říšský sněm. Před vyhlášením smluv ve sbírce zákonů 

potřeboval císař souhlas Říšského sněmu. Dále svolával, otvíral, odkládal a případně               

i rozpouštěl Spolkovou radu a Říšský sněm, jejichž zasedání se konala každoročně61. Pokud to 

alespoň jedna třetina zástupců rozpuštěné Spolkové rady požadovala, musela být Spolková 

rada znovu svolána.  

Ve vztahu ke Spolkové radě vystupoval císař pouze jako pruský král, tedy jako 

panovník největší části říše. Císařství bylo tedy ve svých funkcích teoreticky právně nezávislé 

na pruské státní moci.  

                                                 
59 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2: Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 174-175. 
 
60 Litsch, Karel: Ústava a sněm Německé říše v 19. století. Právně historické příspěvky k vývoji zastupitelských 
orgánů v Německu str. 44. 
 
61 Spolková rada mohla fungovat i v době, kdy byl rozpuštěn Říšským sněm, ale v opačném případě, když byla 
rozpuštěna Spolková rada Říšským sněm zasedat nemohl. 
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V oblasti vnitřní politiky císaři náležela povinnost vyhotovovat a vyhlásit jménem říše 

všechny právní akty sankcionované Spolkovou radou. Neměl tedy právo veta, mohl ovšem 

velmi účinně použít pruské hlasy ve Spolkové radě a tím ovlivnit zákonodárství. 

Jednou z hlavních změn v postavení císaře oproti dřívějším ústavám byla ztráta 

soudních pravomocí. Soudci stále soudili ve jménu panovníka, ale na rozdíl od státní správy 

měli být nezávislí na jeho přáních a názorech. Až na udělování milostí byla veškerá soudní 

moc mimo císařův vliv62. Císař na druhou stranu stále jmenoval soudce říšského soudu a jeho 

jménem byly vyhlašovány rozsudky. 

Dále měl císař právo vyhlašovat říšské zákony a kontrolovat jejich provádění zemskou 

správou. Jmenoval a propouštěl říšské úředníky a vedoucí vládní personál63 a zároveň 

schvaloval i linii vládní politiky. Ale i v politických otázkách byl císař stále více závislý na 

dalších osobách ve státní správě. Jednou z pák omezujících jeho rozhodnutí byla nutnost 

kontrasignace zákonu příslušným ministrem, který tak za zákon přebíral právní zodpovědnost. 

Postupem času se tento akt vyvinul v politický instrument, díky němuž ministři omezovali 

libovůli v rozhodování panovníka tím, že jednotlivé zákony odmítli kontrasignovat, ať už 

z právních nebo politických důvodů64. Panovník sice mohl odporujícího ministra odvolat, ale 

to znamenalo najít za něj adekvátní náhradu, což určitě nebylo jednoduché. Pokud se za 

odporujícího ministra postavili i jeho ostatní ministerští kolegové, a takováto „vládní 

kolegialita“ byla velmi častá, donutili většinou panovníka podřídit se a akceptovat jejich 

vládu. 

Pod císařovým dohledem byla také celá zahraniční politika. Po sjednocení říše v roce 

1871 přešla všechna konzulární zastoupení jednotlivých zemí pod říšskou správu a tím pádem 

byla de facto kontrolována Pruskem. Jednotlivé zájmy spolkových zemí měly být do 

budoucna zastupovány konzuláty Německé říše. Dále také císař na doporučení výboru 

Spolkové rady pro obchod a dopravu jmenoval jednotlivé konzuly65.  

Do popředí vystupoval císař a pruská hegemonie i v otázce vojenství. Pruský král mohl 

v této otázce téměř plně negovat opatření ostatních panovníků66. Navíc měl císař funkci 

                                                 
62 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 195. 
 
63 V Prusku ministry a v říši kancléře, státní sekretáře a důležité vyslance. 
 
64 Mistrem ve využívání této taktiky byl při jednáních s Vilémem I. Bismarck. 
 
65 Boldt, Hans: Reich und Länder. Texte zur Deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, 
München 1987, str. 473. 
 
66 Litsch, Karel: Ústava a sněm Německé říše v 19. století. Právně historické příspěvky k vývoji zastupitelských 
orgánů v Německu, str. 50. 
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vrchního velitele armády. Rozhodoval zejména o jejím početním stavu, členění kontingentů   

a stavu jednotek v záloze, měl právo inspekce a mohl v kterékoli části říše vyhlásit válečný 

stav a vyřadit tak zemskou civilní správu67. Císař také určoval prezenční službu, členění         

a rozdělení důstojnického sboru. Mírový stav vojska pak byl určen zákonem68. 

V případě vnitřních nepokojů bylo také v pravomoci císaře vyhlásit výjimečný stav    

(čl. 68). 

 

 

3.4. Skutečný vliv císaře na politiku říše 

 

Vztah císaře k úředníkům exekutivy byl velmi odlišný podle toho, kdo a ve které době 

vládl. Někteří autoři míní, že císařství se po celou dobu své existence musí označovat za 

„pseudokonstituční“ nebo „poloabsolutistické“, jiní mluví o letech vlády Bismarcka jako        

o kancléřské diktatuře a o éře Viléma II., jako o osobní vládě. Je jisté, že za Viléma II. byl 

politický prostor císaře velmi velký, na rozdíl od vlády Viléma I. v době Bismarckova 

kancléřství. Ani jednomu z Německých císařů nemůžeme vůli tvořit politiku rovnou odepřít. 

Jak byla ohraničena, je však specifickým problémem doby, ve které vládli a především 

činnosti kancléřů během jejich vlády. 

 
 

3.4.1. Vilém I. 
 

Vilém I. se k vládě „pod Bismarckem“ skoro nehlásil. Dlouhá doba Bismarckova 

kancléřství, síla jeho osobnosti a jeho ctižádostivost, spolu se zdrženlivostí císaře změnily 

ústavní realitu císařství v jakýsi kancléřský systém, někteří míní dokonce v kancléřskou 

diktaturu. Těžiště moci leželo v této době na kancléři, který vládl a určoval kurz politiky, 

popřípadě jeho změny. S některými důležitými problémy se musel poradit s císařem, ale to na 

jeho dominantním mocenském postavení nic neměnilo. Moc císaře naproti tomu ustupovala 

do pozadí, i když ji stále potenciálně disponoval. Bismarck však v této době přebíral všechna 

důležitá rozhodnutí na sebe a v letech 1878/1879 se mu podařilo podřídit si i pruské ministry. 

                                                 
67 Litsch, Karel: Ústava a sněm Německé říše v 19. století. Právně historické příspěvky k vývoji zastupitelských 
orgánů v Německu, str. 57. 
 
68 Fenske, Hans: Bismarck und die Verfassung des Kaisereichs, in: Deutsche Verfassungsgeschichte 1849-1919-
1949, str. 65. 
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Nejvyšší úředníky, kterými byli státní sekretáři sice jmenoval a propouštěl, jak už bylo 

řečeno, císař, ale zároveň podléhali kancléři. Navíc nebyli zodpovědní Říšskému sněmu, ale 

jen kancléři, což si Bismarck žárlivě střežil. Všechen kontakt sekretářů s císařem šel také 

skrze kancléře. Až za Bismarckových nástupců získali státní sekretáři více samostatnosti. 

Státní sekretáři tak získali větší volnost, kdy nebyli vázáni kolektivním rozhodnutím vlády, 

ani velkou vedoucí kompetencí císaře. Do roku 1914 se potom v tomto směru vyvinulo něco 

podobného říšské vládě69. Kolem kancléře pak vyrostla ne vláda v dnešním slova smyslu, ale 

spíše jakési „říšské vedení“. Princip normálních konstitučních monarchií, ve kterých vládl 

monarcha nejen skrze kancléře, ale i skrze ostatní ministry se prosadil i v říši, ale samostatná 

ministerstva přesto nebyla, stále byla totiž podřízena říšskému kancléři70. 

 
 

3.4.2.  Fridrich III. 
 

Když v roce 1888 zemřel císař Vilém I., nastoupil po něm na trůn jeho syn Fridrich, 

jehož liberální sklony dělaly už dlouho dobu Bismarckovi velké starosti. Fridrich kolem své 

osoby vytvořil okruh liberálně smýšlejících šlechticů a především zástupců buržoazie, kteří se 

snažili v Německu prosadit politiku podle britského vzoru. Nemalý vliv na to jistě měla          

i Fridrichova manželka Viktorie, která byla nejstarší dcerou britské královny Viktorie a jejího 

manžela prince Alberta. K velikém zklamání těchto liberální kruhů však Fridrich III. vládl jen 

devadesát osm dní71 a během těchto několika málo týdnů svého vládařství byl smrtelně 

nemocným mužem, který v podstatě nestihl do výkonů své funkce ani výrazněji zasáhnout. 

Můžeme se jen dohadovat, jak by vypadala budoucnost Německé říše, kdyby se Vilém I. 

přece jen rozhodl během ústavního sporu v roce 1862 abdikovat ve prospěch svého 

nejstaršího syna a Fridrich tak nastoupil na trůn o více než čtvrtstoletí dříve. 

 

 

 
 

                                                 
69 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II- Machtstaat vor der Demokratie, str. 116. 
 
70 Tamtéž, str. 101. 
 
71  Fridrich III. vládl od 9. března do 15. června 1888, kdy podlehl rakovině jícnu. 
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3.4.3. Vilém II. 
 

Už od konce 1. světové války se přední němečtí historici, zabývající se dějinami 

Německé říše, přou, jak velký vliv na vládu Vilém II. vůbec měl. Názory se velice různí. 

Zatímco jedni považují Viléma II. za hlavního hybatele německé politiky. Jiní naopak tvrdí, 

že Vilém II. neměl v podstatě na politiku Německé říše vliv. Tu podle jejich názoru ovládala 

především úzká oligarchie stojící v čele nejvyšších úřadů a armády. Vilému II. se sice 

přiznává určitá touha doopravdy vládnout, ta však měla jen krátkodobý charakter a ve 

skutečnosti nedokázala německou zahraniční ani vnitřní politiku nějak výrazněji ovlivnit. 

Velmi výstižně tuto situaci charakterizoval H. Kissinger, který Viléma II. popsal jako 

člověka: „…jehož teatrální chování vzbuzovalo v pozorovatelích nepříjemný pocit, že vládce 

nejsilnějšího evropského státu je nedospělý a zmatený“72. Psychologové vysvětlovali Vilémův 

neklid a násilnickou povahu snahou kompenzovat vrozenou vadu deformované paže. Toto 

postižení znamenalo těžkou ránu pro pruskou královskou rodinu, v níž se udržovaly vypjaté 

militaristické tradice. Vlastní těžkosti ovšem nastaly až v roce 1890 s Bismarckovým pádem, 

kdy Vilém II. prohlásil, že si může být svým vlastním kancléřem. Rázný mladý císař kancléře 

propustil, protože odmítal panovat ve stínu tak „obrovité“ postavy, jako byl Bismarck.  

Nejvíce ze všeho Vilém II. usiloval o mezinárodní uznání důležitosti Německa               

a především jeho síly. Pokoušel se prosazovat to, co se svou suitou nazýval Weltpolitik, tedy 

globální politiku, avšak nikdy přesně nedefinoval ani tento termín, ani jeho vztah 

k německým národním zájmům. I kdyby německá politika bývala moudrá a odpovědná, 

integrace německého kolosu do existujícího mezinárodního rámce by byla krajně obtížná. 

Avšak výbušná směs Vilémovy osobnosti a domácích institucí každý takový kurz znemožnila. 

Namísto toho vedla k bezduché zahraniční politice, která dokázala na Německo přivolat vše, 

čeho se vždy obávalo73. 

Závěrem se dá shrnout, že Vilém II. se pokusil ve smyslu osobní vlády etablovat, ale 

při bližším nahlédnutí se ukáže, že vyjma propuštění Bismarcka, žádná jiná jeho císařská 

opatření neměla na chod politiky hlubší dopad. I když se opakovaně pokoušel prosadit svou 

vůli, ve skutečnosti dosáhl jen mála74. 

                                                 
72 Kissinger, Henry: Umění diplomacie, Od Richelieua k pádu Berlínské zdi, str. 178. 
 
73 Tamtéž, str. 177-178. 
 
74 Fenske, Hans: Bismarck und die Verfassung des Kaisereichs, in: Deutsche Verfassungsgeschichte 1849-1919-
1949, str. 66. 
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3.5. Pravomoci říšského kancléře a jemu podřízené administrativy 

 

Presidium spolku vedl císařem, respektive pruským králem, jmenovaný spolkový 

kancléř (čl. 15), který podepisoval nařízení a ustanovení tohoto spolkového presidia a přebíral 

tak za ně politickou zodpovědnost (čl. 17). Díky této zodpovědnosti byl kancléř více než jen 

služebníkem monarchy a právě tento princip odpovědnosti před Říšským sněmem a národem 

tak dával kancléři částečnou sílu a nezávislost vůči císaři. Císař ale nebyl v oblasti všech 

vládních aktů vázán na souhlas svého kancléře, neboť měl neomezenou velitelskou pravomoc 

a právo osobního vyjádření, které mohlo velmi podstatně ovlivnit zejména pruský kabinet,     

a tím i postoj pruských zástupců ve Spolkové radě.  

Kancléř měl vystupovat jako správce zájmů a práv zemí. Jeho úkolem bylo sladění 

latentních rozporů mezi Říšským sněmem a korunou a zprostředkování styků mezi Spolkovou 

radou, Říšským sněmem a císařem. Formálně vystupoval kancléř v Říšském sněmu jako 

zástupce Pruska ve Spolkové radě. Té zároveň předsedal a vedl státní záležitosti a jak již bylo 

řečeno, byl zároveň jejím jediným odpovědným ministrem75. Říšský kancléř nepotřeboval 

důvěru říšského sněmu, a to přesto, že se mu musel zodpovídat za všechny vládní akty 

vykonané ve jménu císaře. Postupně se tak kancléř stal více představitelem císaře a nikoli 

„spojených vlád“ ve Spolkové radě. Úřady a organizace, které vznikaly kolem říšského 

kancléřství, získaly větší význam i ve vztahu ke Spolkové radě, takže postupem doby vznikly 

dvě správní moci, tj. Spolková rada a císař, resp. jeho vláda, nebo lépe řečeno jeho 

administrativa vedená kancléřem 

Jedním ze zásadních nedostatků politického systému říše bylo, že neexistovala 

ministerstva, která by byla před parlamentem zodpovědná za výkon moci, jak to bylo 

zakotveno v ústavách jiných států. Byl zde sice kancléř zodpovídající za výkon všech nařízení 

a ustanovení císaře, ale nebylo zřejmé o jakou zodpovědnost se jedná76. Zda-li se jedná          

o právní a kancléř může být soudně stíhán za případné porušení ústavy, nebo o politickou, kde 

je kancléř zodpovědný před parlamentem za svou „špatnou vládu“. Pro právní však chyběl 

v ústavě příslušný zákon, který by určoval, kdy došlo k jeho porušení. Navíc Bismarck ani 

žádný z jeho nástupců rozhodně nehodlal s podobným zákonem souhlasit. Zbývala tedy 

                                                 
75 Resorty pozvolně vznikající říšské administrativy byly vedeny státními sekretáři. Zastupitelský zákon z roku 
1878 jim dal v jejich oblastech správy omezenou vlastní zodpovědnost, čímž z nich de facto vytvořil něco na 
způsob ministerstev. 
 
76 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 658-
659. 
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politická zodpovědnost. V článku 17 říšské ústavy bylo řečeno, že kancléř je pověřený 

zastupovat a vysvětlovat říšskou politiku, což v praxi znamenalo buď svoji nebo císařovu, 

před Říšským sněmem a také odpovídat na jeho případné interpelace. To by ale v praxi musel 

tak jako tak, neboť bez souhlasu sněmu nemohl vstoupit v platnost žádný zákon nebo jeho 

případná změna. Navíc musel kancléř každý rok před sněmem prosadit státní rozpočet. Více 

pravomocí ale Říšský sněm vůči kancléři neměl. Nemohl mu například vyslovit nedůvěru      

a tím ho odvolat, jako je to běžné v dnešních parlamentních demokraciích. Navíc byl kancléř 

zároveň předsedou Spolkové rady, což byl další důvod, proč nemohl být Říšským sněmem 

odvolán77. Tato politická „neodpovědnost“ kancléře velice posilovala jeho postavení nejen 

vůči sněmu, ale i vůči císaři, čehož dokázal především Bismarck mistrně využít. 

 O přijetí a propouštění kancléře, jak již bylo řečeno, rozhodoval naprosto nezávisle 

císař, který přitom nebyl vázán ani názorem Říšského sněmu nebo Spolkové rady, ani 

politickým přesvědčením, stranickou nebo státní příslušností kandidáta. Postavení monarchy 

ale nebylo takové, že by císař mohl měnit kancléře, jak se mu zachtělo. Mohl sice kancléře 

povolávat podle svého rozhodnutí, ale kancléř musel umět najít s Říšským sněmem určitý 

modus vivendi, jestliže se chtěl udržet v úřadu a dosáhnout fungujícího zákonodárství. Musel 

vycházet s politicky jinak strukturovaným pruským zemským sněmem, protože zde byla 

personální unie mezi říšským kancléřem a pruským ministerským předsedou. Musel brát 

ohled na další spolkové země a na resorty, které od roku 1878 rozvíjely stále větší 

samostatnost78. Při jmenování kancléře byl také brán velký ohled na ostatní spolková knížata 

a jejich země, státní byrokracii a částečně také na zahraniční dvory a vlády a navíc i na vliv 

veřejnosti. Změna kancléře nesměla vést k vnitřní ani vnější krizi země. Na druhou stranu, ale 

říšský kancléř samozřejmě měl také být poddaným pruského krále, nemohl totiž vést politiku 

bez Pruska a jeho mocenské pozice, o kterou se zároveň potřeboval opírat. 

 

 

3.5.1 Říšské úřady 
 

Říšský kancléř a jeho říšští sekretáři postupem doby začali hrát roli říšské vlády. 

Přednášeli své návrhy zákonů před Říšský sněm jako tzv. presidiální návrhy, ačkoliv podle 

ústavy měla právo navrhovat Říšskému sněmu zákony ke schválení jen Spolková rada. Ta 

                                                 
77 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 177-178. 
 
78 Fenske, Hans: Bismarck und die Verfassung des Kaisereichs, in: Deutsche Verfassungsgeschichte 1849-1919-
1949, str. 66. 
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ovšem v průběhu let začala ustupovat stále více do pozadí a začala se stávat jakousi druhou 

komorou. Naproti tomu Říšský sněm se svými stranami a jejich předsedy začal stále více 

vystupovat jako protivník byrokratické vlády. Souhlas většiny Říšského sněmu s návrhy 

zákonů a daní sice říšská administrativa obejít nemohla, na druhou stranu její přímou 

odpovědnost za politická rozhodnutí tímto parlament přece jen nezískal. Přesto ale musela mít 

vláda na realizaci svých návrhů ve sněmu podporu většiny. 

Stejně jako kancléř nebyl jen předsedou Spolkové rady, ale zároveň i předsedou          

a ministrem zahraničí pruské vlády, tak i státní sekretáři vedoucí jednotlivé říšské úřady byli 

zároveň pruskými zástupci ve Spolkové radě a také členy výborů, které odpovídaly jejich 

resortům. Bylo tomu mimo jiné i proto, že jako členové Spolkové rady mohli předstupovat se 

svými návrhy před Říšský sněm, na druhou stranu, ale právě proto, že tam nevystupovali 

z pozice ministrů, nemohli být politicky „zodpovědní“ za výkon své funkce. 

Říšská vláda sice byla do velké míry nezávislá na parlamentu, na druhou stanu ale 

musela brát ohled na poměry v Prusku. To drželo svoji hegemonní pozici nejen skrze své 

postavení ve Spolkové radě, ale i díky propojení říšské a pruské administrativy. Někdy se také 

stalo, že pruská silně konzervativní poslanecká sněmovna plnila úlohu jakési druhé komory 

v říši a to především díky tomu, že kontrolovala pruskou administrativu.  

 

 

3.6. Spolková rada 

 

Zákonodárnými orgány v říši byly Spolková rada a Říšský sněm (čl. 5). Původní záměr 

vytvořit dvoukomorový parlament podobný jako ve Velké Británii, kdy v horní komoře by 

byly paritně zastoupeny jednotlivé spolkové státy, nebyl naplněn. Spolkovou radu tedy nelze 

chápat jako druhou komoru parlamentu. Na rozdíl od ústavy z roku 1849 nebyla v roce 1867 

vytvořena horní komora (Staatenhaus), kde by poslanci na základě své svobodné volby 

zastupovali zájmy svých spolkových zemí. Spolková rada mnohem více navazovala na starou 

tradici z dob, kdy Německo bylo spolkem samostatných států. Poslanci nebyli nezávislí, jako 

třeba v americkém Senátu, ale byli delegováni jednotlivými spolkovými vládami a měli v radě 

zastupovat zájmy svého státu.   

V pravomoci Spolkové rady byla nejen zákonodárná (legislativní) moc, o kterou se 

dělila s Říšským sněmem, ale i moc výkonná (exekutivní). Teoreticky byla Spolková rada 
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dokonce nadřazena císaři a měla být vrcholným orgánem říše79. Tvořila centrální vládní orgán 

nové říše pod vedením pruského ministerského předsedy, který zastupoval výkonnou moc 

v říši a jehož výnosy měly budit zdání jakési vlády80. Protože podle ústavy neměla existovat 

žádná říšská ministerstva, zastupovali „vládu“ při jednáních s Říšským sněmem členové 

Spolkové rady81. Ne monarcha s jemu podřízenými ministerstvy, jak tomu bylo v ústavě 

z roku 1849, ale Spolková rada, vyjadřující jednotu všech spolkových států spojených 

v Německé říši, byla tedy nejvyšším výkonným orgánem říše82. Podle ústavy by tedy jako 

říšský suverén měla  být označována právě Spolková rada a ne císař. 

Spolková rada, která měla být teoreticky „spolkovou vládou“ a tudíž nejvyšším 

výkonným orgánem, měla být ve výkonu svých funkcí jak už bylo řečeno nadřazena i císaři. 

Ve skutečnosti tomu bylo spíše naopak. Například v otázkách zákonodárství sice vystupovala 

jako nositel vládní moci a její odpor nemohl být zlomen ani rozpuštěním nebo vetem císaře83, 

ten ovšem mohl velmi účinně použít pruské hlasy ve Spolkové radě a tím zákonodárný proces 

ovlivnit. Dá se proto říci, že Spolková rada měla daleko méně moci než jí přiznávala ústava   

a že veškerá rozhodovací moc ležela především na císaři, kancléři, pruské vládě a pruském 

armádním velení. 

Spolková rada byla především kongresem zástupců jednotlivých států, kteří hlasovali 

podle instrukcí svých zemských vlád (čl. 3). Počet hlasů jednotlivých spolkových států záležel 

na jejich velikosti (čl. 6) a pohyboval se od 17 hlasů (Prusko) po jeden hlas (17 menších 

států). Členové Spolkové rady nebyli voleni, nýbrž delegováni jednotlivými zemskými 

vládami a nemohli hlasovat podle svého vlastního uvážení, ale pouze jednotně podle instrukcí 

vlád svých zemí.  

Náplní práce Spolkové rady nebylo pouze v souladu s Říšským sněmem vytvářet 

říšskou exekutivu, ale měla ji také svými předpisy a nařízeními vyhlašovat a zároveň dohlížet 

na jejích dodržování (čl. 7). Další její pravomocí bylo urovnávání sporů mezi jednotlivými 

                                                 
79 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 178-179. 
 
80 Boldt, Hans: Reich und Länder. Texte zur Deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, str. 
450. 
 
81 Tamtéž, str. 451. 
 
82 Díky tomu by se v dnešní době dala Německá říše označit jako slabě federativní nebo dokonce                          
i konfederativní stát. 
 
83 Litsch, Karel: Ústava a sněm Německé říše v 19. století. Právně historické příspěvky k vývoji zastupitelských 
orgánů v Německu, str. 53. 
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spolkovými zeměmi (čl. 76). V případě, že by došlo k přestupku některého ze spolkových 

států, nařizovala rada spolkovou exekuci (čl. 19)84. 

Spolkovou radu tvořilo 58 zástupců, rozdělených mezi jednotlivé státy podle počtu 

obyvatel. Prusko zde mělo se svými 17 hlasy85 zajištěnu jednoznačnou dominanci86. 

K vetování návrhu změny ústavy stačilo shromáždit nejméně 14 hlasů, navíc Prusko mohlo 

vetovat jakýkoliv pokus o změnu týkající se armády, námořnictva nebo zahraniční politiky.  

V případě hlasování o normálních zákonech rozhodovala prostá většina. Při rovnosti 

hlasů rozhodovaly hlasy presidia spolku tedy Pruska. Teoreticky sice existovala možnost 

Prusko přehlasovat, ale vzhledem k tomu, že většina menších států disponujících jedním nebo 

maximálně dvěma hlasy se řídila názorem Pruska, byla realita jiná87. V případě, že se 

hlasovalo o záležitostech týkajících se jen některých spolkových států, hlasovaly jen ty státy, 

jichž se zmíněný problém týkal. Říšské zákony schválené Spolkovou radou a Říšským 

sněmem byly nadřazeny zákonům zemským. 

Dalším důvodem hegemonního postavení Pruska ve Spolkové radě byla dualita říšské 

a pruské administrativy. Říšského kancléře jmenoval císař, tedy de facto pruský král. Z toho 

důvodu zastával post říšského kancléře skoro vždy pruský ministerský předseda, který byl 

zároveň pruským ministrem zahraničí. Státní sekretáře, kteří později vykonávali funkce 

ministrů, pro změnu jmenoval říšský kancléř. Drtivá většina nejvyšších říšských úředníků 

byla tedy zároveň členy pruské i říšské administrativy. Mnohé zákony tak byly nejprve 

projednány na pruských ministerstvech a až poté schvalovány Spolkovou radou. 

Důležitou součástí Spolkové rady bylo jejich osm výborů. Jednalo se o výbory pro 

armádu a opevnění, námořnictvo, cla a daně, obchod a dopravu, železnice, pošty a telegraf, 

soudnictví, finance a speciální výbor pro zahraniční záležitosti, který byl výjimečný tím, že  

v něm předsedalo Bavorsko a dalšími členy byly Sasko, Württembersko a další dva spolkové 

státy, ale nikoliv Prusko88. V každém výboru musel vždy být jeden zástupce presidia            

                                                 
84 Boldt, Hans: Reich und Länder. Texte zur Deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, str. 
452. 
 
85 Součástí těchto 17 hlasů byly i hlasy Hannoverska, Kurhessenska, Holštýnska, Nassavska a Frankfurtu, které 
Prusko anektovalo po Prusko-rakouské válce v roce 1866. 
 
86 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s.657. 
 
87 K přehlasování Pruska ve Spolkové radě došlo jenom jednou, když se roku 1877 hlasovalo o sídle říšského 
soudu, který byl následně umístěn do Lipska, místo do Berlína, jak si původně přálo Prusko. 
 
88 Jednalo se o určitý ústupek Bavorsku, které se snažilo zachovat si alespoň určitý vliv na zahraniční politiku. 
Přesto byl vliv tohoto výboru na zahraniční politiku říše marginální. 
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(tj. Pruska) a čtyř zástupci ostatních spolkových zemí. Zástupci ve výborech se měnili po 

jednom roce, přičemž svou funkci mohli zastávat i více let po sobě. Do výboru pro armádu                  

a opevnění89 a námořnictvo jmenoval členy císař, členové ostatních výborů byli voleni ve 

Spolkové radě90.  

 

 

3.6.1. Federativní stát nebo spolek států? 
 

Původním záměrem tvůrců ústavy bylo vytvořit spolek Německých států, které by si 

podržely své vlády a většinu svých pravomocí a centrálním orgánům by byly svěřeny jen 

otázky týkající se celé říše. Význam jednotlivých spolkových států však postupem času 

ustupoval čím dál tím více do pozadí. Naopak stále více rostl vliv centrálních říšských úřadů. 

Od 80. let 19. století se postupně začaly vyvíjet jednotlivé úřady, jakási kvazi ministerstva, 

jako např. říšský úřad pro spravedlnost (Reíchsjustitzamt) nebo pro finance 

(Reichsschatzamt)91. Tyto říšské úřady se postupně do jisté míry osamostatnily jak na 

spolkových vládách shromážděných ve Spolkové radě, tak i na pruských ministerstvech. 

Většina zákonodárných návrhů vycházela prostřednictvím tzv. prezidiálních předloh právě 

z těchto říšských úřadů. Státní sekretáři z jednotlivých říšských úřadů navíc předsedali 

příslušným výborům ve Spolkové radě. 

 Stejně jako vliv říšských úřadů se postupně zvyšoval i vliv Říšského sněmu, který 

prostřednictvím politických stran zastupoval německý lid. Říšští úředníci projednávali stále 

častěji důležité otázky s předsedy jednotlivých stran, dříve než došlo k projednávání ve 

Spolkové radě. Kromě schvalování rozpočtu měl Říšský sněm možnost interpelovat jednotlivé 

říšské úředníky a vyjadřovat nesouhlas s prováděnou říšskou politikou. Na druhou stranu 

tento nesouhlas neměl žádný vliv na fungování vlády a nemohl vynutit její pád, k čemuž 

v případě vyjádření nedůvěry vládě ze strany parlamentu dochází ve standardních 

parlamentních systémech. Z tohoto důvodu i přes nezanedbatelný růst vlivu Říšského sněmu 

na politiku říše nedošlo k úplné parlamentarizaci, jako se to stalo v jiných evropských státech 

v průběhu 19. století. Německá říše zůstala spíše u zastaralého monarchisticko-byrokratického 

                                                 
89 Ve výboru pro armádu a opevnění mělo zajištěno stálou účast Bavorsko. 
 
90 Boldt, Hans: Reich und Länder. Texte zur Deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, str. 
461-462. 
 
91 Do roku  1918 vzniklo celkem 11 těchto říšských úřadů. 
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způsobu vlády. Původní federalistická koncepce představovaná jednotlivými německými 

monarchy sice ztratila na vlivu, ne však na úkor parlamentarizace říše, ale na úkor tradiční 

konstituční monarchie. Spolková rada svoji pozici centrálního orgánu říše postupně ztrácela   

a stávala se těžkopádným, degenerujícím grémiem, kde ne ministři jednotlivých zemí, ale 

byrokraté z říšské správy rozhodovali o politice říše. Stejně tak se nestaly Spolková rada        

a Říšský sněm integračními symboly říše. Tuto roli převzal císař a jím vedený říšský 

byrokratický aparát zastupovaný kancléřem a říšskými sekretáři. Proti nim stál stále ještě 

slabý Říšský sněm a Spolková rada, která stále více upadala do pozice druhé federativní 

komory parlamentu92. 

Jedním z charakteristických znaků vývoje v Německém císařství je otázka státní 

příslušnosti. Na tomto modelovém příkladu si můžeme ukázat postupný přechod Německa od 

federativního státu k unitárnímu. Ústava z roku 1871 se v případě státní příslušnosti vydala 

v podstatě zlatou střední cestou. Zemské státní příslušnosti zůstaly zachovány, ale byla nově 

přidána i říšská státní příslušnost. Stále však platilo, že zemská příslušnost je té říšské 

nadřazena. Jakákoliv ztráta nebo získání německé státní příslušnosti tedy byla primárně 

vázána na získání státní příslušnosti některé ze spolkových zemí93. Z tohoto důvod měla státní 

příslušnost podstatný vliv na tehdejší federalismus v říši. Většina občanů byla politicky 

vázána především na svoji vlastní spolkovou zemi a až sekundárně na celou říši. Postupem 

doby však začaly být unitární prvky říše čím dál zřetelnější a všeobecné mínění se začalo čím 

dál více vázat na celoněmeckou říšskou identitu na úkor jednotlivých zemských identit. 

Přestože zákon prosazující prvořadost zemské státní příslušnosti před říšskou platil až do roku 

191394, již dlouho předtím působila Německá říše mnohem více jako unitární stát než jako 

federace. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 193-194. 
 
93 Ve výjimečných případech mohlo být postupováno obráceně, ale vzhledem k velmi nízkému počtu těchto 
výjimek neměl tento postup velký význam. 
 
94 Huber, Ernst Rudolf: Bau und Gefüge des Reiches, Band 1, Idee und Ordnung des Reiches, str. 16. 
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3.7. Říšský sněm 

 

 Říšský sněm, ve kterém zasedalo 382 poslanců95, se podílel především na tvorbě 

zákonů a schvalování rozpočtů. Poslanci byli do sněmu voleni na 3 roky, později byl jejich 

mandát prodloužen na 5 let. Vzhledem k tomu, že poslanci byli voleni ve všeobecných 

volbách, byli zástupci celého lidu a ne jen svých zemí, proto se na rozdíl od členů Spolkové 

rady nemuseli řídit žádnými příkazy ani instrukcemi.  

Sněm měl vlastní organizaci, volil si svého presidenta, vicepresidenta a zapisovatele 

(čl. 27). Jeho členové měli volný mandát stejně jako poslaneckou imunitu a beztrestnost      

(čl. 29-31), ale až do roku 1906 nepobírali poslanci žádné diety (čl. 32). Bismarckovým 

záměrem bylo, aby v Říšském sněmu zasedali především zámožnější občané, kteří byli 

dostatečně finančně zajištění a mohli se tak plně soustředit na výkon své funkce. 

Pragmatičtějším důvodem byla snaha omezit co nejvíce možnosti kandidátů sociální 

demokracie při volbách. Sociálně demokratická strana pak toto opatření obcházela veřejnými 

sbírkami ve prospěch svých poslanců do Říšského sněmu.  

Žádný z poslanců Říšského sněmu nemohl být podle čl. 21 odst. 2 Říšské ústavy 

zároveň členem Spolkové rady, nebo vykonávat jakýkoliv jiný úřad ve státní správě. 

V případě, že poslanec přijal místo v zemské nebo říšské státní správě, musel se vzdát svého 

mandátu, který mohl získat zpět až v nových volbách. Tímto zákonem se Bismarck snažil 

zajistit, aby v Říšském sněmu nezasedali vysoce postavení soudci nebo univerzitní profesoři, 

kteří měli často velmi liberální a demokratické myšlenky96. Ovšem díky možnosti, při které se 

tito odstoupivší poslanci mohli nechat zvolit v příštím volebním období, se mu to ne zcela 

povedla. Přesto na rozdíl od jiných západoevropských zemí poslanecký mandát neotevíral 

dveře k nejvyšší politickým místům, naopak vláda se stala věci úředníků a říšské byrokracie. 

Všichni poslanci Říšského sněmu měli poslaneckou imunitu a nemohli být za výkon 

své funkce nijak soudně ani disciplinárně stíháni. Bez souhlasu sněmu také nemohl být žádný 

z poslanců během zasedání parlamentu zatčen nebo vyšetřován. Výjimkou bylo, když byl 

chycen při činu nebo nejpozději den po jeho spáchání. Stejně tak bylo zapotřebí souhlasu 

sněmu v případě zatčení kvůli dluhům97. 

                                                 
95 Po připojení Alsaska-Lotrinska počet poslanců stoupl na 397. 
 
96 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 661-
662. 
 
97 Boldt, Hans: Reich und Länder. Texte zur Deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, str. 
465. 
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Říšský sněm se spolu se Spolkovou radou podílel na navrhování a schvalování 

zákonů,  dále také určoval výši příjmů z daní, cel a dalších příspěvků od jednotlivých států  

(čl. 70). Zasedání Říšského sněmu byla veřejná. Na přání presidenta sněmu nebo nejméně 

deseti poslanců mohlo být zasedání vedeno tajně, k čemuž však došlo jen jednou za celou 

historii říše. 

 Jak již bylo výše řečeno, jedním z práv jimiž císař disponoval bylo svolávat, zahájit, 

odročit a ukončit Říšský sněm podle vlastního uvážení. Zároveň ale muselo dojít k jeho 

novému svolání nejpozději do jednoho roku od jeho rozpuštění. Mimo vůli císaře se Říšský 

sněm nemohl sejít a jakákoli iniciativa ze strany poslanců byla v tomto směru nemožná. 

Říšský sněm nemohl vůbec ovlivňovat císařovo jmenování říšských funkcionářů, z nichž byl 

Říšskému sněmu částečně odpovědný pouze říšský kancléř a císař mu byl jako hlava státu 

absolutně neodpovědný a nebyl také vázán ve své činnosti na součinnost vlády nebo 

parlamentu. Říšský sněm mohla rozpustit pouze Spolková rada se souhlasem císaře (čl. 24). 

V případě rozpuštění sněmu se musely do 60 dnů konat nové volby a do 90 dnů se musel sejít 

nový Říšský sněm. Sněm mohl být také císařem odročen, ale ne na déle než 30 dní                  

a maximálně jednou za jeho legislativní období (čl. 25 a 26).  

 Při hlasování ve sněmu se používalo principu absolutní většiny. Ke schválení usnesení 

v Říšském sněmu tak byla potřebná nadpoloviční většina všech přítomných poslanců. Pokud 

se zákon týkal jen některých částí říše, hlasovali o něm obdobně jako ve Spolkové radě jen 

poslanci volení v těchto částech (čl. 28). 

 Žádná parlamentu odpovědná vláda v říši neexistovala, byl zde jenom císařem 

jmenovaný říšský kancléř, který byl tím pádem na parlamentu značně nezávislý. Jemu 

podřízení státní sekretáři mohli před Říšským sněm vstupovat jen z pozice zplnomocněnců 

Státní rady a z toho důvodu také nemohli být členy Říšského sněmu (čl. 9). Jakákoliv 

parlamentní zodpovědnost vlády byla tím pádem absolutně vyloučena. 

 Postupem času se Říšský sněm vyvinul v rovnoprávného oponenta Spolkové radě       

a říšskému kancléři. Jednou z jeho největších zbraní bylo každoroční kontrola financí             

a schvalování rozpočtu na příští rok, což se především v otázce schvalování armádního 

rozpočtu ukazovalo jako velice silný prostředek nátlaku na kancléře a jeho „vládu“. Bez 

svolení sněmu také nemohly být vypsány nebo zvyšovány říšské daně. Říšský sněm měl 

samozřejmě také možnost zákonodárně iniciativy a všechny říšské zákonu musely být 

sněmem schváleny než vstoupily v platnost. Sněm se sice nemohl sám svolávat, to patřilo do 

pravomocí císaře, ale mohl být přerušen jen na velmi krátkou dobu a jen jednou za své 

funkční období. Další devizou zajišťující nezávislost sněmu byla jeho samospráva. Říšský 
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sněm měl vlastní organizaci, do které nemohl nikdo z vnějšku zasahovat98. Vliv sněmu navíc 

časem dále vzrostl, když byly roku 1906 konečně schváleny diety pro poslance, což výrazně 

pomohlo především sociálnědemokratickým poslancům99. 

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že pravomoci Říšského sněmu nebyly nijak 

velké a byl proto kancléři nebo Spolkovou radou poměrně často obcházen nebo přehlasován, 

ale na tehdejší dobu se jednalo o první v podstatě demokratický a demokraticky volený sněm 

v Německu, se kterým se, co do výčtu pravomocí, žádné podobné zákonodárné komory 

v Německých státech od roku 1848 nemohly rovnat. 

 

 

3.7.1. Volby do Říšského sněmu 
 

Podle volebního zákona z roku 1871 se poslanci do Říšského sněmu volili pomocí 

absolutně většinového systému100. Jestliže žádný z kandidátů nezískal v prvním kole 

potřebnou většinu101, postupovali dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola do kola druhého, 

které se konalo obvykle 10 až 14 dní po kole prvním102. V druhém kole, které se nazývalo užší 

volba (Stichwahlen), pak zvítězil kandidát, který získal větší počet hlasů, tudíž obdržel 

většinu. Tento systém, mimochodem dodnes velmi rozšířený a hojně používaný103, dává 

jednotlivým stranám velkou možnost k vyjednávání mezi oběma koly. Toho využívala většina 

stran k úmluvám na vzájemné podpoře svých postoupivších kandidátů. Tyto dohody pak byly 

většinou namířeny proti sociálnědemokratickým kandidátům. 

                                                 
98 V čele Říšského sněmu stál jeho prezident, v případě jeho nepřítomnosti jej zastupoval  víceprezident. 
 
99 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 176-177. 
 
100 První volby do Říšského sněmu se z nařízení císaře konaly 3.3.1871. 
 
101 Jistě není bez zajímavosti povšimnout si, jak počet kandidátů do Říšského sněmu stoupal. V roce 1871 
kandidovalo 945 občanů, načež počet kandidátů v dalších letech stoupal. Roku 1878 kandidovalo 1134, roku 
1890 1550, roku 1903 1683 a nakonec roku 1912 1552 občanů. Oproti prvním volbám tak počet kandidujících 
stoupl skoro o dvě třetiny. 
 
102 Úměrně s tím, jak stoupal počet kandidátů, zvedal se i počet voleb ve druhém kolem. Při prvních Říšských 
volbách byla drtivá většina kandidátů zvolena již v prvním kole a k volbě ve druhém kole došlo jen v 45 
obvodech. V roce 1878 už počet voleb ve druhém kle stoupl na 65, v roce 1881 na 103, v roce 1890 na 147, 
v roce 1903 na 179 a konečně v roce 1912 až na 190. V posledních říšských volbách tak musela být zvolena ve 
druhém kole skoro celá polovina poslanců. 
 
 103 Mimo jiné se tímto absolutně většinovým systémem dnes volí například Senát ČR. 
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Pasivní volební právo měli všichni mužští obyvatelé Německé říše. Výjimku tvořili 

vojáci, odsouzenci ve vězeních, občané zbavení svéprávnosti, lidé jejichž majetek byl 

v konkurzním řízení a ti, kteří pobírali podporu v chudobě. Volit teda mohla převážná většina 

obyvatelstva104 a volební účast v říšských volbách byla poměrně vysoká. V posledních 

volbách před 1. světovou válkou v roce 1912 se vyšplhala až k osmdesáti pěti procentům. 

Existovaly sice určité alternativy, které by v určitých případech vládní moci mohly umožnit 

zabránit některým vrstvám obyvatelstva volit nebo ovlivnit výsledky voleb, ale k tomu během 

celého trvání říše nikdy nedošlo. Nebylo to způsobeno ani tak demokratičností státního 

aparátu, jako spíše vrozenou korektností německé státní byrokracie105. 

Volby probíhaly v 382 jednomandátových volebních obvodech106. V letech 1867         

a 1871 byly volební obvody koncipovány tak, aby každý z nich zahrnoval přibližně 100 000 

obyvatel. Od té doby ale nedošlo k žádné reformě, která by akcentovala demografické změny 

v rozložení obyvatelstva. Díky stoupající urbanizaci říše, žilo čím dál více obyvatel ve 

velkých průmyslových centrech a venkov se naopak vylidňoval. V roce 1912 tak mělo 97 

obvodů méně než 24 000 tisíc voličů, zatímco v jiných 32 obvodech jich bylo víc než 60 000 

a dokonce v jedenácti obvodech bylo přes 120 000 voličů107. Extrémní situace byly k vidění      

i v samotném Berlíně, kde v prvním volebním obvodu stačilo v roce 1912 ke zvolení poslance 

5 600 hlasů, kdežto v šestém volebním obvodu jich bylo zapotřebí 88 700108. Nerovnoměrné 

rozdělení volebních obvodů bylo dalším aspektem, který silně znevýhodňoval 

Sociálnědemokratickou stranu109. Zatímco v roce 1912 měly nejmenší volební obvody kolem 

50 000 obyvatel a pohodlně v nich vyhrávali především konzervativní kandidáti. Největší 

městské obvody, odkud se rekrutovala převážná většina sociálnědemokratických voličů, měly 

i přes milión obyvatel. Tato nevyváženost samozřejmě velice zvýhodňovala právě malé 

obvody, kde bylo k získání potřebné většiny a tudíž zvolení kandidáta nutné získat o hodně 

menší počet hlasů. Z tohoto důvodů byla Sociálnědemokratická strana po většinu času 

                                                 
104 Zatímco v roce 1874 byla možnost volit odepřena 11,5% voličů, v roce 1912 už to bylo jen 5,9%. 
 
105 Během všech říšských voleb nikdy nepřekročil počet neplatných hlasů 0,5% což bylo ve srovnání s jinými 
evropskými zeměmi jistě pozoruhodné číslo. V tomto měřítku se s Německem mohli rovnat jen USA. 
 
106 Po přičlenění Alsaska-Lotrinska se zvedl počet volebních obvodů na 397. 
 
107 Extrémními přiklady byly obvody Teltow u Berlína, kde bylo 338 900 registrovaných voličů a Schaumburg-
Lippe, kde jich naopak bylo jen 10 700. 
 
108 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 500. 
 
109 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 175. 
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v Říšském sněmu silně podreprezentovaná. Získávala sice velký počet hlasů, ale vítězila 

většinou jen v málo městských obvodech, které byly převážně velké. Zatímco v menších 

obvodech byla zpravidla poražena koalicí ostatních stran.  

Zajímavé určitě je, že volby do Říšského sněmu byly všeobecné, rovné a tajné. Ve své 

době se jednalo o jeden z nejdemokratičtějších volebních systémů na světě. Důvody 

k zavedení tohoto veskrze liberálního a demokratického volebního systému byly dva. Prvním 

z nich byla snaha Pruska v 60. letech 19. století negovat všechny snahy Rakouska o reformu 

Německého spolku. Prusko se prosazováním všeobecného a rovného volebního práva snažilo 

získat na svou stranu ostatní většinou liberálně smýšlející německé státy. Na to ovšem 

Rakousko nehodlalo přistoupit a pruští diplomaté toho mistrně využívali. V roce 1867 při 

tvorbě ústavy a volebního práva do parlamentu nově vytvořeného Severoněmeckého spolku 

už ale Prusko nemohlo ze svých pozic ustoupit a souhlasilo tak se zavedením všeobecného     

a rovného volebního práva. Za druhé Bismarck očekával, že volby budou nejen všeobecné     

a rovné, ale také veřejné a tudíž pod kontrolou státních a společenských autorit. Očekával, že 

to povede k mobilizaci konzervativních kruhů na venkově, které by pomocí svého vlivu 

zajistily vítězství konzervativcům. Národním liberálům se ale v Severoněmeckém sněmu 

podařilo prosadit tajné hlasování, čímž se šance konzervativců na vítězství razantně 

zmenšily110. Na druhou stranu, ani toto demokraty prosazované volební právo nevedlo 

k dlouhodobému prosazení demokratické většiny v Říšském sněmu. 

V tabulkách si můžeme všimnout výsledků jednotlivých voleb do Říšského sněmu od  

prvních voleb z roku 1871 až do těch posledních předválečných, které se konaly roku 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 661. 
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Tabulka č. 1. 

Výsledky voleb do Říšského sněmu v letech 1871-1912 

 

rok 1871 1874 1877 1878 1881 1884 1887 

 volební účast 51,0 61,2 60,6 63,4 56,3 60,6 77,5 

počet hlasů (v%) 14,1 6,9 9,7 13,0 16,3 15,2 15,2 

počet mandátů (v%) 14,9 5,5 10,1 14,9 12,6 19,6 20,2  Konzervativci 

počet poslanců 57 22 40 59 50 78 80 

počet hlasů (v%) 8,9 7,2 7,9 13,6 7,4 6,9 9,8 

počet mandátů (v%) 9,7 8,3 9,6 14,4 7,1 7,1 10,3  Říšská strana 

počet poslanců 37 33 38 57 28 28 41 

počet hlasů (v%) 30,1 29,7 27,2 23,1 14,7 17,6 22,2 

počet mandátů (v%) 32,7 39,0 32,2 24,9 11,8 12,8 24,9  Národní liberálové 

počet poslanců 125 155 128 99 47 51 99 

počet hlasů (v%) 8,8 8,6 7,7 6,7 12,7 17,6 12,9 

počet mandátů (v%) 12,0 12,3 8,8 6,6 15,1 16,9 8,1 
 Pokrokoví/ 

Svobodomyslní 

počet poslanců 46 49 35 26 60 67 32 

počet hlasů (v%) 18,6 27,9 24,8 23,1 23,2 22,6 20,1 

počet mandátů (v%) 16,5 22,9 23,4 23,7 25,2 24,9 24,7  Centrum 

počet poslanců 63 91 93 94 100 99 98 

počet hlasů (v%) 3,2 6,8 9,1 7,6 6,1 9,7 10,1 

počet mandátů (v%) 0,5 2,3 3,0 2,3 3,0 6,0 2,8 
 Sociální 

demokracie 

počet poslanců 2 9 12 9 12 24 11 

počet hlasů (v%) 4,5 3,8 4,0 3,6 3,8 3,6 2,9 

počet mandátů (v%) 3,4 3,5 3,5 3,5 4,5 4,0 3,3  Polská strana 

počet poslanců 13 14 14 14 18 16 13 

počet hlasů (v%)  4,5 3,7 3,1 3,0 2,9 3,1 

počet mandátů (v%)  3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 
 Alsasko-Lotrinská 

strana 

počet poslanců  15 15 15 15 15 15 

počet hlasů (v%)      0,2 0,7 

počet mandátů (v%)      0,3 1,3  Antisemité 

počet poslanců      1 5 
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rok 1890 1893 1898 1903 1907 1912 

 volební účast 71,6 72,5 68,1 76,1 84,7 84,9 

počet hlasů (v%) 12,1 13,5 11,1 10,0 9,4 9,2 

počet mandátů (v%) 18,4 18,1 14,1 13,6 15,1 10,8  Konzervativci 

počet poslanců 73 72 56 54 60 43 

počet hlasů (v%) 6,7 5,7 4,4 3,5 4,2 3,0 

počet mandátů (v%) 5,0 7,1 5,8 5,3 6,0 3,5  Říšská strana 

počet poslanců 20 28 23 21 24 14 

počet hlasů (v%) 16,3 13,0 12,5 13,8 14,5 13,6 

počet mandátů (v%) 10,6 13,4 11,6 12,8 13,6 11,3  Národní liberálové 

počet poslanců 42 53 46 51 54 45 

počet hlasů (v%) 16,0 12,6 9,7 8,3 9,7 12,3 

počet mandátů (v%) 16,6 9,3 10,4 7,6 10,6 10,6 
 Pokrokoví/ 

Svobodomyslní 

počet poslanců 66 37 41 30 42 42 

počet hlasů (v%) 18,6 19,1 18,8 19,7 19,4 16,4 

počet mandátů (v%) 26,7 24,2 25,7 25,2 26,4 22,8  Centrum 

počet poslanců 106 96 102 100 105 91 

počet hlasů (v%) 19,7 23,3 27,2 31,7 29,0 34,8 

počet mandátů (v%) 8,8 11,1 14,1 20,4 10,8 27,7 
 Sociální 

demokracie 

počet poslanců 35 44 56 81 43 110 

počet hlasů (v%) 3,4 3,0 3,1 3,7 4,0 3,6 

počet mandátů (v%) 4,0 4,9 3,5 4,0 5,0 4,5  Polská strana 

počet poslanců 16 19 14 16 20 18 

počet hlasů (v%) 1,4 1,5 1,4 1,1 0,9 1,3 

počet mandátů (v%) 2,5 2,0 2,5 2,3 1,8 2,3 
 Alsasko-Lotrinská 

strana 

počet poslanců 10 8 10 9 7 9 

počet hlasů (v%) 0,7 3,4 3,7 2,6 2,2 2,5 

počet mandátů (v%) 1,3 4,0 3,3 2,8 5,5 2,5  Antisemité 

počet poslanců 5 16 13 11 22 10 

Zdroj: Nipperdey. Deutsche Geschichte 1866-1918, s. 315 a 522. 

 

V následujících dvou grafech si můžeme také srovnat jaké byly rozdíly mezi počty 

získaných hlasů a mandátů u jednotlivých stran. 
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Grafy č. 1 a 2. 
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3.8. Politické strany 

 

Jednou z nejdůležitějších součástí každého politického systému jsou politické 

strany111. Nejinak tomu bylo i v císařském Německu112. Politické strany zde prodělaly během 

2. poloviny 19. století bouřlivý vývoj. Honorační seskupení, složená především ze šlechticů   

a bohatých měšťanů, postupně ztrácela podporu a na jejich místo se tlačily nové masové 

strany s širokou členskou základnou a rozvětvenou stranickou hierarchií, zastoupenou 

stranickými funkcionáři. Politika přestala být zábavou vyšších vrstev a stala se pro vrcholné 

členy politických stran povoláním. Charakteristickým rysem tohoto vývoje bylo stále větší 

zapojování obyvatelstva do politiky. Zatímco v 70. letech 19. století se voleb do Říšského 

sněmu účastnilo asi jen šedesát procent oprávněných voličů, na začátku 20. století už jejich 

počet přesáhl osmdesát procent. S tímto trendem úzce souvisel rostoucí vliv sociální 

demokracie, který vycházel z rychlého rozvoje průmyslu ve městech, jenž zase vedl 

k rapidnímu nárůstu členské základny sociální demokracie mezi městskými dělníky. Přes 

různá omezení získala Sociální demokracie ve volbách v roce 1912 třetinu všech hlasů, 

zatímco jiná masová strana Centrum, reprezentující především katolické středové voliče, 

zůstala při stejných volbách výrazně pod hranicí dvaceti procent113. 

Systém politických stran v pozdějším Německém císařství se začal vytvářet už v      

60. letech 19. století114. V první vlně se vytvářely především strany navazující na dřívější 

politické směry, vycházející z revolučního roku 1848 nebo na něj naopak reagující. Mezi 

prvními byli Nezávislí konzervativci (Freikonservativet) orientovaní na nové státy 

Severoněmeckého spolku, kteří se roku 1866 odtrhli od Bismarckových Starokonzervativců 

(Altkonservativen) působících v Prusku. Naopak velká část liberálů, kteří roku 1867 založili 

Nacionálně liberální stranu (Nationalliberalen Partei), se přiklonila k Bismarckovu kurzu. 

Menší část liberálů se rozptýlila do opozice. Ti pak v roce 1910 založili sociálně a liberálně 

orientovanou Pokrokovou lidovou stranu (Fortschrittliche Volkspartei). V 60. letech byly také 

položeny základy dělnického hnutí. Roku 1863 vznikl Lassallův Všeobecný Německý 

                                                 
111 Je zajímavé, že samotná říšská ústava se v podstatě o politických stranách vůbec nezmiňovala. 
 
112 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 3-4. 
 
113 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 192. 
 
114 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 781-
782. 
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dělnický spolek (Allgemeine Deutsche Arbeiterverein) a roku 1869 Bebelova a Liebknechtova 

Sociálně demokratická dělnická strana (Sozialdemokratische Arbeiterpartei). Obě strany se 

roku 1875 sloučily v Socialistickou dělnickou stranu Německa (Sozialistische Arbeiterpartei 

Deutschlands), která byla roku 1890 po zrušení tzv. socialistických zákonů přejmenována na 

Sociálně demokratickou stranu Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). 

Nakonec se v době sjednocení Německa vytvořila v politickém spektru i strana zastupující 

katolické hnutí, známá pod jménem Centrum (Zentrum). Vedle těchto velkých politických 

seskupení existovalo samozřejmě i mnoho menších, především regionálních politických stran, 

např. jihoněmecká Německá lidová strana (Deutsche Volkspartei). Další skupinu tvořily 

politické strany zastupující v Říšském sněmu národnostní menšiny, především Poláky            

a Dány115. 

Zásadním zlomem, který inicioval vznik masových politických stran, bylo zavedení 

všeobecného a rovného volebního práva v Severoněmeckém spolku a následně i v Německé 

říši. S jeho zavedením prudce klesl význam sociálních autorit a hierarchie v jednotlivých 

oblastech a naopak prudce vzrostl vliv prostředí, ve kterém jednotlivé skupiny voličů žily116. 

Ve velkých průmyslových centrech hrála dominantní roli především Sociální demokracie, 

zatímco na venkově byly bašty konzervativců a Centra. 

Se zavedením všeobecného volebního práva také výrazně vzrostl počet voličů. To 

přimělo i strany, které se dříve  řadily mezi elitní a honorační, otevřít se širokým masám         

a snažit se získat voliče i mezi ostatními vrstvami obyvatelstva. Strany si tak začaly vytvářet 

pevnější struktury a programy, jejichž cílem byla snaha zmobilizovat vlastní voličskou 

základnu a případné nerozhodnuté voliče před každými volbami117. 

Dvoukolový volební systém, kterým se volilo do Říšského sněmu, byl jako stvořený 

pro vyjednávání mezi stranami v období před druhým volebním kolem. Většina stran toho 

také hojně využívala. Docházelo ke spolupráci mezi různými stranami nejen na regionálních 

ale i na celoříšské úrovni. Kandidáti se museli snažit zaujímat nevyhrocená stanoviska, díky 

kterým by ve druhém kole byli přijatelní i pro velkou část voličů „spřátelených“ stran118. To 

pomáhalo zmírňovat politické extrémy a rozvíjet spolupráci mezi stranami. Jedinou stanou, 

                                                 
115 Boldt, Hans: Deutsche Verfassungsgeschichte, Band 2, Von 1806 bis zur Gegenwart, str. 191-192. 
 
116 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 313. 
 
117 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 22. 
 
118 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 868-
869. 
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která byla z jakékoliv spolupráce s ostatními stranami vyjmuta, byli Sociální demokraté. 

Všechny ostatní strany se spolupráci se Sociální demokracií po většinu doby trvání Německé 

říše důsledně vyhýbaly.  

Jedním ze zásadních nedostatků politického systému Německého císařství byla 

neúčast stran na říšské vládě a minimální možnost ovlivnit tak tvorbu zákonů v říši119. Díky 

tomuto faktu většina stran neměla zájem získat účast na vládě. Mnohem raději využívaly svůj 

„vyděračský“ potenciál, který v Říšském sněmu měly a své hlasy při hlasování „prodávaly“ 

za určité ústupky od vlády. To mimo jiné vedlo k tomu, že v Říšském sněmu mohly strany 

zaujímat poměrně vyhrocená stanoviska, z nichž jen málokdy ustoupily. 

 Následující grafy nám znázorňují zastoupení jednotlivých stran v Říšském sněmu až 

do doby před 1. světovou válkou. Můžeme se v nich především všimnout stabilní pozice 

katolického Centra, prudký nárůst zastoupení u Sociální demokracie, začínající v 90. letech 

19. století, a s ním související pokles u konzervativců a především národních liberálů. 

 

 

Grafy č. 3 a 4. 
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119 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 12-13. 
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Složení Říšského sněmu v letech 1890-1912
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 Zdroj: Nipperdey, Deustche Geschichte 1866-1918, s. 505. 

 

3.8.1. Německá konzervativní strana (Deutsch-Konservative Partei) 
 

 Konzervativci reprezentovali zájmy velkých vlastníků půdy, především pruských 

junkerů. Programově strana vycházela z feudálních tradic a stavěla se proti spolupráci 

s liberály. Díky třístupňovému volebnímu právu měla konzervativní strana velký vliv 

v pruském zemském sněmu a místní samosprávě120. Od roku 1879 prakticky ovládala pruskou 

dolní sněmovnu, což spolu s neotřesitelnou pozicí v panské sněmovně vytvářelo základní 

mocenskou pozici strany. V Říšském sněmu se navíc konzervativcům podařilo v roce 1878 

vytvořit koalici s Centrem a Národními liberály a na dlouho dobu tak zamezit jakékoliv snaze 

o vážnější liberální reformy. 

 Konzervativní strana byla především pruská a hlavní část jejich voličů se rekrutovala 

z pruských východolabských provincií. Dále měli konzervativci významnější pozice ještě 

v Sasku a Meklenbursku. V ostatních německých regionech bylo konzervativní voličstvo buď 

katolické a hlasovalo pro Centrum, nebo antipruské a vytvářelo protiprusky zaměřené strany, 

                                                 
120 Stellner, František: Poslední německý císař, Z německých dějin v epoše Viléma II., str. 20. 
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jakou byli například Welfové v Hannoversku. Zbylí konzervativně smýšlející voliči pak mimo 

Prusko hlasovali především pro Národní liberály121. 

 V době vzniku Německé říše se konzervativci nepřidali na Bismarckovu „revoluční“ 

stranu. Z tohoto důvodu je prakticky minula vlna národního hnutí prosazující měšťanskou 

liberální společnost a všeobecné volební právo. Pro zbytek říše tak zůstali pruskými 

partikularisty a zastánci starých pořádků z doby před sjednocením Německa. To byl mimo 

jiné jeden z důvodů, proč měla konzervativní strana tak malou podporu v ostatních 

německých státech. I v pozdějších letech konzervativci zůstali elitní stranou složenou 

z místních autorit, které se snažily svůj vliv působící především na pruském venkově přetavit 

v úspěch ve volbách122. I přes určité pokusy o modernizaci strany se konzervativci nikdy 

vážněji nesnažili přetvořit svoji stranu na masovou a celoněmecky působící stranu. Jakákoliv 

snaha o vytvoření všelidové voličské základny jim byla cizí. 

Konzervativní strana byla jedním z nejvýznamnějších zastánců konstituční monarchie 

v Německé říši. Přijala sice existenci parlamentu a dokonce v něm její poslanci zasedali         

a určitou formou akceptovala i všeobecné volby, na druhou stranu ale stále bránila starý 

„systém“ a jeho konzervativní hodnoty. Výsostné postavení panovníka a zemských elit, 

církve, armády a šlechty, spolu s jejími pozemky, měly být základními kameny říše, které 

musely být chráněny vůči jakýmkoliv liberálním změnám123. 

V letech 1872/73 vytvořila zhruba třetina členů „novou konzervativní frakci“ ve 

straně124, která se vymezila vůči starému antiliberálnímu konzervativnímu jádru a postavila 

svůj základ na Bismarckově pragmatické politice125. Roku 1876 pak došlo k úplné 

transformaci strany opírající se především o Bismarckovy konzervativní ideje vycházející 

ze zájmů pruských venkovských elit126. 

V roce 1881 se ve straně vytvořilo křesťansko- sociální křídlo, snažící se akcentovat 

také sociálně reformní myšlenky a přebrat tak sociální demokracii některé její voliče. 

                                                 
121 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 331. 
 
122 Tamtéž, str. 332-333. 
 
123 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 26. 
 
124 Tamtéž, s. 26-27. 
 
125 Zajímavé je, že zrovna ve stejné době stavěl svoji vládu Bismarck mimo jiné také na podpoře liberálů. Z jemu 
vlastního pragmatického hlediska určitě v tu chvíli nebylo ideální nějak proti sobě liberály popuzovat, ale 
naopak jim co nejvíce ukazovat vlídnou tvář, o což se také nová frakce v konzervativní straně snažila. 
 
126 Jednou z vůdčích postav této „mladé“ kliky v konzervativní straně byl Hellmut von Gerlach. 
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Konzervativní členové strany ale vůči tomuto směřování strany vystoupili a křesťansko- 

sociální směr tak nikdy nepatřil k ideologickým základům konzervativní strany. V 90. letech 

došlo ke spojení strany se Svazem zemědělců. Konzervativci se stali představiteli politického 

agrarismu, s čímž souvisela také zvýšená orientace strany na středostavovskou politiku127. 

Křesťansko- sociální nebo antisemitská orientace se tak ukázaly jen jako chvilková 

„poblouznění“ a strana nabrala nový kurz opírající se o venkovské statkářské elity                   

a protisocialistickou politiku nového císaře128. 

 

 

3.8.2. Říšská strana (Reichspartei) 
 

 Část členů, kteří se oddělili od konzervativní strany, založila Říšskou stranu. Ta se 

v politickém spektru snažila vytvořit spojovací článek mezi konzervativci a liberály. Hájila 

především společné zájmy velkostatkářů a průmyslníků ze Slezska a Sárska129. Členové 

strany zastávali Bismarckovu pragmatickou a diplomatickou vládní politiku. Na rozdíl od 

jiných stran byli přístupní kompromisům a produktivním řešením parlamentních sporů. V   

70. letech tvořili „duši“ Bismarckova kartelu s národními liberály130. Největších úspěchů 

dosáhla Říšská strana ve volbách v letech 1878 a 1887, kdy získala 57 respektive 41 mandátů. 

V tomto období byla její zprostředkovatelská role při vytváření provládní většiny velice 

důležitá. V dalších letech při rozvoji monopolismu, kartelů a moderních politických stran si 

již strana nedokázala získat stabilnější pozici. Její význam postupem doby slábl a nikdy už 

nezískala více jak 28 mandátů. 

 Říšská strana ani v pravém slova smyslu nikdy stranou nebyla. Jednalo se spíše           

o frakci poslanců, zpočátku především diplomatů, vysokých úředníků, vyšších šlechticů         

a velkoprůmyslníků s velkou osobní autoritou a vysokým sociálním statutem ve svých 

volebních obvodech. Ti těžili především ze svého kompromisního postavení přijatelného pro 

velkou část voličů. Díky tomu se jim dařilo uspět především ve druhých kolech voleb, kdy pro 

                                                 
127 Stellner, František: Poslední německý císař, Z německých dějin v epoše Viléma II., str. 20. 
 
128 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 336. 
 
129 Stellner, František: Poslední německý císař, Z německých dějin v epoše Viléma II., str. 20. 
 
130 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 31-32. 
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většinu hlasujících představovali menší zlo. Navíc i díky svému silnému sociálnímu postavení 

a autoritě mezi obyvatelstvem pravidelně obhajovali své mandáty. 

 

 

3.8.3. Národně liberální strana (Nationalliberale Partei) 
 

Liberálové byli první celoněmeckou stranou v 19. století a po pádu radikálních 

demokratů z roku 1848 byli hlavní stranou zastupující měšťanstvo131. Mezi jejich hlavní cíle 

patřila svoboda a jednota Německa, ústavní a národní stát a občanská rovnoprávná společnost. 

Metapoliticky věřili liberálové na právo a ústavu, rovnováhu mezi pořádkem a volností, na 

rodinu a národ, na volný trh a svobodné podnikání, na postupný vývoj reforem namísto 

revoluce nebo reakce. Snažili se být středovou stranou vymezující se vůči extrémním 

proudům politického spektra, ať už pravicovým nebo levicovým. Zkráceně by se dalo říci, že 

liberálové byli antisocialističtí, antiradikální, antiklerikální a antikatoličtí, antipartikulární      

a antiinternacionální, antifeudální a antikonzervativní a také antirevoluční a antireakční, 

jednoduše někde uprostřed132. 

Liberálové nebyli oproti předpokladům jejich konkurentů stranou kapitalistické 

buržoazie. Jejich poslanci a aktivní přívrženci se rekrutovali především z vrstev úřednictva, 

inteligence, průmyslníků, středních vrstev a menších statkářů. Liberální voličstvo pak bylo 

především protestantské, antikatolicismus byl jedním z hlavních motivů středních vrstev volit 

liberálně. 

I přes určitou rozpolcenost strany na pravé a levé křídlo, byli liberálové jednotní 

v otázkách týkajících se reformy parlamentního systému. Při sepisování severoněmecké resp. 

říšské ústavy zastávali liberálové názory, které byly často v příkrém rozporu s názory 

hlavního architekta ústavy Bismarcka. Mezi jejich návrhy patřily například zodpovědnost  

vlády a ministrů vůči parlamentu, posílení postavení parlamentu vůči kancléři a Spolkové 

radě, možnost schvalování rozpočtu i v otázkách armády, reforma státní správy, reforma 

pruské panské komory a další. I když se jim z jejich návrhů podařilo prosadit jen málo, přece 

se jejich snaha dá považovat za určitý úspěch ve snaze o vytvoření liberálního parlamentního 

státu. I v pozdějších dobách měli liberálové v zásadních otázkách týkajících se liberalizace 

                                                 
131 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 64. 
 
132 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 314-316. 
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říše a jejího politického systému jednotný názor. V některých oblastech jako například 

v Bádensku nebo Bavorsku strana dokonce fungovala jednotně ještě několik let poté, co došlo 

k jejímu rozštěpení na celonárodní úrovni133. 

Postupem času docházelo ke stále větším rozporům mezi oběma křídly liberální 

strany. Levicová frakce už nechtěla dále spolupracovat s Bismarckem v jeho vládě a odmítala 

názor pravicové části strany134, která tvrdila, že i samotná účast liberálů ve vládě vede 

k liberalizaci říše. Naopak zastávali názor, podle něhož Bismarck liberální stranu jen 

pragmaticky využíval a ve chvíli, kdy už ji nebude potřebovat, se zase spojí s konzervativci. 

Další sporným bodem byla otázka, zda podporovat ochranná cla nebo volný obchod. 

Liberálové z venkova podporovali protekcionismus, zatímco městští podnikatelé byli pro 

volný obchod. Celá situace nakonec vyústila v březnu 1880 v odtržení levicové části liberálů, 

kteří si vytvořili takzvané secesionistické křídlo135. Jednou z hlavních nadějí, ke které se toto 

levicové křídlo upínalo, byla změna na trůnu a nástup liberálně smýšlejícího Fridricha III. 

Také proto se jim často říkalo strana korunního prince. Hlavní myšlenkou levicových 

secesionistů zůstala podpora volného trhu, z toho důvodu také pocházela většina jejich 

voličstva z bývalých severoněmeckých hanzovních měst, kde hrál obchod významnou roli136. 

Po odtržení levicového křídla se zbytek národních liberálů orientoval více pravicově. 

Zůstal ve „vládní“ koalici s konzervativci a snažil se profilovat antisocialisticky                      

a antiklerikálně. Na starou perspektivu liberální změny politického systému národní liberálové 

rezignovali. Přijali konzervativní status quo a přesunuli se na politickém spektru více doprava, 

s tím, že se snažili vymezit především vůči levicovým liberálům a Centru137. 

 

 

3.8.4. Pokroková strana (Fortschrittliche Partei) 
 

Pokrokáři byli další levicově liberální stranou, která si mnohdy konkurovala 

s národními liberály. Roku 1884 došlo ke spojení s levicovou skupinou, která se odtrhla od 

                                                 
133 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 317. 
 
134 Mezi hlavní exponenty této pravicové frakce patřil především J. Miquel. 
 
135 Nejvýznamnějšími představiteli toho křídla byli Lasker, Bambrger, Forckenbeck, Stauffenberg a Rickert. 
 
136 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 325-327. 
 
137 Tamtéž, str. 329. 
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národních liberálů. Program této nové Německé svobodomyslné strany (Deutsch-Freisinnigen 

Partei), zkráceně svobodomyslných, byl postaven spíše defenzivně, proti reakci a socialismu, 

clům a státním zárukám138. Na druhou stranu se jako ostatní liberálové snažili prosadit větší 

práva parlamentu a omezení práv vládní moci. Sociálně ekonomicky se svobodomyslní 

nacházeli mezi dělnictvem a venkovskou a městskou střední vrstvou. 

Je otázkou, jak by situace vypadala, kdyby vláda Fridricha III. netrvala jen tři měsíce     

a svobodomyslní tak měli více času na prosazení svých cílů. Bohužel se pro ně situace 

vyvinula velice nepříznivě, protože podnikatelé, řemeslníci, zemědělci, ani dělnictvo většinou 

nestáli na jejich straně. Liberalismus se svými individuálními ideami a stylem byl pro mnoho 

voličů příliš staromódní. Všeobecné volební právo způsobilo, že venkov byl převážně 

konzervativní a průmyslová centra převážně sociálně demokratická. Velká část voličů volila 

svobodomyslné často jen z protestů a jako jedno z menších zel. To byla také příčina proč 

svobodomyslní neměli nikdy stabilnější voličskou základnu. Nejlepšího volebního výsledku 

dosáhli svobodomyslní v roce 1890, kdy se jim podařilo získat 66 mandátů v Říšském 

sněmu139.  

Vzhledem k tomu, že liberální voličská základna byla malá, oslabovalo vzájemné 

soupeření mezi sebou jak Národně liberální, tak Pokrokovou stranou. A získat ve větším 

měřítku hlasy například na úkor konzervativců nebo sociálních demokratů se ani jedné z obou 

stran nikdy nepodařilo. Jedinou šancí jak získat významnější pozici by byla spolupráce všech 

liberálů v Říšském sněmu. Na to ale byly jejich vzájemné spory příliš velké. 

 

 

3.8.5. Centrum (Zentrum) 
 

Po sjednocení Německa v roce 1871 výrazně stoupl počet katolíků v říši. Kromě 

významných katolických enkláv ve Slezsku a Poznaňsku, které už byly součástí původního 

pruského státu, a roku 1867 nově přičleněných Vestfálska a Porýní, kde katolíci tvořili většinu 

obyvatelstva, se v říši ocitli i bavorští a alsaští katolíci140. Podíl katolického obyvatelstva v říši 

                                                 
138 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 76. 
 
139 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 327-328. 
 
140 Hlavní bašty strany tvořilo Bavorsko a Porýní, v Slezsku, Poznaňsku a Alsasku-Lotrinsku, kde byli katolíci 
také významně zastoupeni, muselo Centrum o voliče soupeřit s místními regionálními katolicky zaměřenými 
stranami zastupující polské a francouzské menšinové obyvatelstvo. 
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tak stoupl až na třicet pět procent. Mnozí z nich navíc měli pocit, že jsou považováni za 

méněcennou a poraženou skupinu obyvatelstva. Zvláště liberálně protestantské kruhy 

označovaly sjednocení Německa za jasné vítězství pruské maloněmecké koncepce sjednocení, 

kdežto „velkoněmecké“ sjednocení prosazované katolickými Habsburky bylo poraženo141. 

Němečtí katolíci, jejichž politickou základnou se strana Centrum stala, tak sice byli stoupenci 

sjednoceného Německa a říšské ideje, ovšem v jejich staré univerzalistické podobě a ne 

v redukované maloněmecké verzi z roku 1871. 

Centrum bylo po sociálních demokratech druhou největší politickou stranou 

v Německé říši. K faktickému založení strany došlo až v roce 1870142, ve skutečnosti ale 

strana navazovala na tradici politického katolicismu a starších katolických politických 

seskupení již z 30. let 19. století143. Nově založená strana tak byla spíše reakcí na útok 

Bismarcka a liberálních stran na  katolicismus, známý pod názvem Kulturkampf. Centrum 

bylo všelidovou stranou, která v sobě zahrnovala všechny vrstvy obyvatelstva, jejichž 

jednotící idea spočívala v katolické víře. Strana tak představovala de facto pragmatickou 

alianci, seskupující v sobě všechny katolíky, počínaje bavorskou šlechtou, přes vzdělané 

měšťanské vrstvy a řemeslníky, až po obyčejné dělníky. Díky tomu byl i program strany 

značně různorodý. Obsahoval jak akcent na agrární, tak i měšťanskou nebo dělnickou 

problematiku. Centrum se samozřejmě vymezovalo jako ústavní strana, zakládající si na 

principech liberálního právního státu. To, zda se ve své politice přikloní vpravo nebo vlevo, 

nebo zda bude podporovat provládní či opoziční politiku, záleželo pokaždé na konkrétní 

situaci. Vždy však hájilo základní občanská práva a svobody a i v době, kdy se Bismarck 

snažil omezit pravomoci parlamentu, setrvala strana s liberálními stranami v rozhodné opozici 

bojující za parlamentní práva. Její program spočíval především v ochraně katolické církve, 

jihoněmeckého partikularismu a na požadavku sociální ochrany drobných výrobců a dělníků. 

Vzhledem k tomu, že strana měla silnou pozici v jihoněmeckých státech a Porýní, prosazovala 

federalistickou koncepci říše, která by jednotlivým spolkovým státům dala větší samostatnost 

v rámci říše. 

Přestože bylo Centrum všelidovou stranou, jejíž voliči pocházeli ze všech 

společenských vrstev státu, patřilo do jisté míry mezi elitářské a honorační strany. I když ve 
                                                 
141 Loewenstein, Bedřich: Otto von Bismarck, str. 133-134. 
 
142 V Bavorsku například ještě po vzniku říše fungovala i samostatná katolická Strana bavorských patriotů 
(Bayerischen Patriotenpartei), která se s Centrem sloučila až v roce 1887. 
 
143 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 50. 
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straně byli zastoupeni i dělníci a chudé venkovské obyvatelstvo, rozhodující slovo měli 

především venkovští šlechtici, úředníci a právníci. Až v devadesátých letech se politické 

vedení přesunulo z rukou aristokracie a buržoazie na reprezentanty městských středních 

vrstev a části rolnictva144 

Je otázkou, zda bylo Centrum klerikální stranou či nikoliv. Odpověď je do jisté míry 

mnohoznačná. Na jedné straně se snažilo vystupovat jako ochránce katolických zájmů145, 

který ovšem není jen prodlouženou částí církevní hierarchie a na církevních otázkách je 

nezávislý. Na druhou stranu pro její členy a voliče strana a církev v podstatě splývaly v jedno 

a papež byl její nezpochybnitelnou autoritou, která nemohla být od strany oddělena. V době 

Kulturkampfu papež dokonce vyjadřoval symbol odporu vůči Bismarckovi a jeho 

protikatolické politice146. 

Co se týče volebních bojů bylo Centrum velmi úspěšné. Kromě prvních voleb roku 

1871 získala strana pokaždé minimálně 90 mandátů a nikdy nespadla pod dvacet dva procent  

obdržených hlasů. To bylo, mimo jiné, zapříčiněno velkou loajalitou voličů ke straně. Každé 

volby znamenaly mobilizaci katolického voličstva, které bylo velice disciplinované a jen 

málokterý z katolíků se nezúčastnil voleb a neodevzdal hlas své straně. Strana tak měla velice 

pevnou voličskou základnu a její poslanci poměrně velkou jistotu, že budou zvoleni147, což 

jim dávalo určitou nezávislost a na rozdíl od jiných stran nemuseli brát tak velké ohledy na 

názory svých voličů. Na druhou stranu to ovšem neznamenalo, že by poslanci Centra 

projevovali odlišné názory od stranické koncepce, nebo dokonce hlasovali proti své straně. 

Vždy, když šlo o nějaké důležité hlasování, vytvořili poslanci Centra pevný a jednotně 

hlasující šik148. 

Velký vliv na tuto jednotnost strany měl již zmiňovaný Kulturkampf, během něhož se 

strana ocitla pod silným tlakem Bismarckovy „vlády“ a liberálních stran. To vedlo 

k sjednocení a vnitřní integraci  strany. V této době ohrožení ustupovaly do pozadí jednotlivé 

ideologické a názorové spory a strana vystupovala jako jednolitý celek. Soupeřem v tuto 

                                                 
144 Stellner, František: Poslední německý císař, Z německých dějin v epoše Viléma II., str. 19-20. 
 
145 Ve skutečnosti se Centrum dokonce snažilo vyprofilovat jako strana otevřená i pro nekatolíky. I když v praxi 
to nehrálo moc velkou roli a strana byla jak pro své příznivce, tak pro odpůrce jednoznačně svázána s katolickou 
církví. 
 
146 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 346-347. 
 
147 To, jak byla disciplína katolických voličů vysoká dokazuje i fakt, že během všech voleb do Říšského sněmu  
(tj. od roku 1871 až do roku 1912) byli v 51 obvodech katoličtí poslanci zvoleni již v prvním kole. 
 
148 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 349. 
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chvíli byl státní aparát a bylo jedno jestli je představován úřední mocí nebo nacionálně 

liberální většinou obyvatelstva. Centrum tak, narozdíl od jiných stran v Říšském sněmu, 

nemuselo řešit problémy s vnitřní roztříštěností nebo opozicí vůči vedení ve straně. Strana 

musela být v době ohrožení jednotná, což pochopilo i konzervativní křídlo. V osmdesátých 

letech, po Bismarckově odstoupení od politiky Kulturkampfu, byla strana za svůj jednotný 

postoj odměněna stabilní a silnou pozicí v politickém spektru říše.  

Přestože se Centru podařilo získat velký vliv v parlamentu, nepodařilo se mu získat 

politickou moc. Na druhou stranu postavení silné opozice dávalo straně silné vyjednávací 

postavení, díky čemuž se nemusela kompromitovat s vládní politikou, která byla mnohdy 

nepopulární. Monarchie a federace byly z pohledu Centra přece jen jistější než tyranie mas149, 

a proto i když byly v mnoha otázkách vůči vládě v opozici, nikdy se katoličtí poslanci 

nepostavili proti samotnému systému, byť i jen ve snaze reformovat ho. To vedlo k určitému 

zakonzervování politické situace v říši. Parlament byl sice v podstatě liberální, ale žádná ze 

stran nechtěla nebo nemohla dosáhnout politické moci. Z tohoto důvod nedošlo k potřebným 

reformám a parlamentarizaci systému a vláda zůstala v rukou povětšinou pruských byrokratů 

a úředníků. 

 

 

3.8.6. Sociálně demokratická strana (Sozialdemokratische Partei) 
 

Sociální demokraté byli nejlevicovější stranou v německém politickém spektru. 

Opírali se o dělnictvo a představovali již od svého vzniku největší a nejorganizovanější stranu 

v Německu150. Pozdější Sociálnědemokratická strana vznikla spojením dvou socialistických 

frakcí, Všeobecného Německého dělnického spolku (Allgemeine Deutsche Arbeiterverein – 

ADAV), založeného roku 1863 Ferdinandem Lassallem a Socialistické Německé dělnické 

strany (Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei – SDAP), která se v letech 1868/69 oddělila od 

levého křídla liberálů a v jejímž čele stáli August Bebel a Wilhelm Liebknecht. I když mezi 

oběma stranami byly i sociálně teoretické a ideologické spory, hlavní rozdíl spočíval 

v rozdílném náhledu na nacionálně demokratickou politickou orientaci151. Zatímco Lassallovi 

                                                 
149 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 351. 
 
150 Stellner, František: Poslední německý císař, Z německých dějin v epoše Viléma II., str. 19. 
 
151 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV, Struktur und Krisen des 
Kaiserreichs, s. 102. 
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příznivci byli pro maloněmeckou verzi sjednocení Německa prosazovanou Bismarckovým 

Pruskem, druhá socialistická strana prosazovala velkoněmeckou verzi. Ve chvíli, kdy došlo ke  

sjednocení Německa, tato otázka přestala hrát roli. Velkoněmecké řešení bylo od tohoto 

okamžiku irelevantní, což si samozřejmě uvědomovali i Bebelovi socialisté. Vzhledem 

k tomu, že v oblasti ideologie a osobních vztahů neexistovaly mezi oběma stranami vážnější 

spory, bylo svoláno společné shromáždění obou stran roku 1875 do Gothy, kde došlo ke 

sjednocení obou stran a vzniku programu budoucí sociálně demokratické strany,                 

tzv. Gothajského programu152. 

V listopadu roku 1871 prohlásil Bismarck: „Pouze akce nynější vládnoucí státní moci 

může čelit zmatkům socialistického hnutí, a to tak, že realizuje to, co se zdá v socialistických 

požadavcích oprávněné a slučitelné se státní a společenským pořádkem.“ Za slučitelné se 

svým státem tenkrát výslovně považoval určení pracovní doby, stanovení mezd a výstavbu 

bytů. Počítal přitom s tím, že dělnické hnutí zůstane pod vlivem Lassallových státně 

socialistických koncepcí. Ve skutečnosti Lassalův vliv153, nerozlučně svázaný s jeho 

fascinující osobností, radikálně slábl a zároveň s tím vzrostla „protistátnost“ socialistického 

hnutí. Tato protistátnost sociální demokracie ovšem nevyplývala jen z vlivu Marxovy 

filozofie dějin o střetu tříd a z jeho očekávání blízké všeobecné krize kapitalistického 

systému. Do myšlenkového světa sociálních demokratů se přimísilo i mnoho demokratických 

tradic z roku 1848 a s nimi i silný proti pruský lidový partikularismus. Vskutku mnoho 

sociálně demokratických hlasů přicházelo z drobných států bránících se proti berlínskému 

centralismu, např. ze Saska, Durynska, Brunšvicka, Šlesvicka-Holštýnska a hanzovních 

měst154.  

Postavení sociální demokracie v jednotlivých spolkových zemích také úzce souviselo 

s volebními systémy těchto zemí. Na rozdíl od relativně demokratického volebního systému 

do Říšského sněmu, většina volebních systémů do zemských sněmů silně znevýhodňovala 

                                                                                                                                                         
 
152 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 354. 
 
153 Ferdinand Lassalle zemřel při souboji 31. srpna 1864 v Ženevě. Je zajímavé, že málokterého ze svých 
oponentů si Bismarck vážil právě tak, jako socialisty Lassalla. V jednom z pozdějších rozhovorů Bismarck         
o Lassallovi prohlásil: „…byl to jeden z nejschopnějších a nejroztomilejších lidí, s nimiž jsem se kdy stýkal…“, 
„… byl bych býval rád, kdybych měl podobného muže s takovým nadáním a s takovou duchaplností za 
souseda…“, nebo: „Lassalle byl energický a velmi duchaplný člověk, s ním bylo poučné hovořit; naše rozmluvy 
trvaly hodiny a vždy jsem litoval, když skončily.“ O tom, že Lassalle cítil k Bismarckovi podobný respekt zase 
vypovídají jeho slova: „I kdybychom si s panem von Bismarckem vyměňovali výstřely, musel bych ještě mezi 
salvami v zájmu spravedlnosti přiznat: toto je muž, kdežto oni (pokrokáři) – staré báby!“.  Loewenstein, 
Bedřich: Otto von Bismarck, str. 92. 
 
154 Loewenstein, Bedřich: Otto von Bismarck, str. 139-140. 
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chudé vrstvy, které tvořily většinu sociálnědemokratické voličské základny. Z tohoto důvodu 

byla demokratizace volebních systémů jedním z hlavních bodů programu sociální 

demokracie. Šance na úspěch však byly v různých spolkových státech velice rozdílné.  

Například v Prusku si vláda a konzervativní strany mající většinu v zemském sněmu 

dokázaly udržet silně nedemokratický tří kurijní systém až do konce 1. světové války. Díky 

tomu neměla Sociální demokracie až do roku 1908 v pruském zemském sněmu žádné 

zástupce. V následujících letech se podíl hlasů pro sociálně demokratické kandidáty 

pohyboval mezi dvaceti čtyřmi až dvaceti osmi procenty, přesto počet 

sociálnědemokratických poslanců nikdy nepřekročil dvě procenta pruského zemského sněmu.  

 Naproti tomu v Sasku, kde byla pozice sociální demokracie velice silná155, se mohli 

voleb účastnit všichni voliči, kteří platili na přímé dani více než tři marky ročně nebo vlastnili 

nějaký pozemek. Díky tomuto censu sice neměla ještě v 90. letech 19. století přibližně jedna 

třetina mužů volební právo, přesto se konzervativci a národní liberálové natolik obávali 

nárůstu voličské základny sociální demokracie, že prosadili změnu volebního systému. Od 

roku 1896 byli voliči v Sasku podobně jako v Prusku rozděleni do tří kurií. Nový volební 

systém způsobil, že sociální demokracie i přes zisk více než šedesát procent hlasů v 22 z 23 

volebních obvodů, nebyla v saském zemské sněmu vůbec zastoupena. Roku 1909 byl po 

dlouhých diskusích volební systém opět změněn. Nový systém byl opět pluralitní a podle 

majetku, příjmů, vzdělání a věku přisuzoval voličům od jednoho do čtyř hlasů. To sice 

umožnilo sociální demokracii obsadit po volbách zhruba jednu čtvrtinu zemského sněmu, ale 

na druhou stranu to prakticky znemožnilo jakoukoliv její možnost získat v budoucnu ve 

sněmu většinu. 

 Podobně jako v Sasku byl v neprospěch chudších vrstev a tím pádem i sociální 

demokracie změněn volební systém i v Brunšvicku a svobodných městech Hamburg               

a Lübeck156. 

V 70. letech se sociálně demokratická strana začal dynamicky rozvíjet. V roce 1871 

pro socialisty hlasovalo 100 000 voličů, roku 1874 již 350 000 a v roce 1877 už téměř půl 

miliónu voličů157. I přes poměrně vysoký počet získaných hlasů, zůstával počet sociálně 

                                                 
155 Sasku bylo v 2. polovině 19. století díky jeho silné levicové orientaci přezdíváno „Rudé království“. 
 
156 Ritter, Gerhard A.: Die Sozialdemokraite im Deutschen Kaiserreich in sozialgeschichtlicher Perspektive., str. 
20-21. 
 
157 Počet sociálně demokratických poslanců tak stoupl ze dvou v roce 1871 na dvanáct v roce 1877. 
V průmyslových oblastech s velkou sociálně demokratickou tradicí jako bylo např. Sasko nebo Berlín získalo 
sociální demokraté v roce 1877 dokonce 38% respektive 39,2% hlasů. 
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demokratických poslanců velmi malý. To bylo zapříčiněno především tím, že většina stran 

vytvářela před druhým kolem říšských voleb koalice proti sociálním demokratům ve snaze 

zabránit tak jejich zvolení. Můžeme si tedy všimnout, že zatímco levicoví liberálové ve všech 

užších volbách v letech 1871 až 1912 vyhráli 79,5% těchto volebních klání, sociální 

demokraté byli naopak úspěšní jen ve 27,4%158. Celkově tak sociální demokraté vyhráli jen 

186 užších voleb ze 679 a to především díky tomu, že se proti nim vždy vytvořila koalice 

zahrnující většinu ostatních stran. Co se týkalo volebního boje proti sociálním demokratům, 

byly ostatní strany až překvapivě jednotné. Navíc většina sociálně demokratických voličů žila 

ve velkých průmyslových centrech, kde počet obyvatel prudce rostl. Vzhledem k tomu, že 

volební obvody zůstávaly neměnné, sociální demokraté sice vítězili v těchto městských 

obvodech, ale ostatní strany získávaly mandáty ve venkovských nepoměrně menších 

obvodech. Rozdíl mezi počtem získaných hlasů a mandátů tak vytvářel mnohdy výrazný 

nepoměr, jak můžeme vidět z následujících dvou grafů, znázorňujících disproporce mezi 

počty hlasů a mandátů u konzervativní strany a sociálních demokratů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str. 503. 
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Grafy č. 5 a 6. 

Rozdíly mezi počty hlasů a mandátů získaných Konzervaticvci ve volbách v letech 1871-1912
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 Vytvořeno podle dat z tabulky Nipperdey, Deutsche Gescichte 1866-1918, s. 522. 
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Prudký nárůst hlasů a stigmatizace sociálních demokratů jako nepřátel říše nakonec 

vyústily ve vydání tzv. socialistických zákonů, které byly v platnosti od roku 1878 až do 

Bismarckova pádu 1890. Intenzita jejich uplatňování se však dosti lišila jak v jednotlivých 

spolkových státech, tak i v různých letech během jejich platnosti159. Během tohoto období 

byly zakazovány socialistické organizace, noviny a další aktivity. Vedoucí členové strany byli 

policejně a soudně pronásledováni, zavíráni, popřípadě vyhošťováni ze země. To donutilo 

stranu přejít na bázi tajných organizací a přemístit stranickou centrálu do zahraničí (do 

Švýcarska), kde také vycházel hlavní socialistický deník Sociální demokrat (Sozialdemokrat), 

který byl následně tajně distribuován v říši. Na druhou stranu možnost aktivního i pasivního 

volebního práva zůstala sociálním demokratům zachována a mohli se tak v podstatě svobodně 

účastnit voleb. I díky zachování volebního práva zůstala strana ve svém politickém boji 

orientovaná na volby a parlament a nepřešla nikdy do roviny anarchistického nebo dokonce 

teroristického boje. Bismarck se snažil bojovat proti sociálním demokratům i v dalších 

oblastech. Snažil se odlákat sociálně demokratické voliče zaváděním různých zákonů, které 

měly vycházet vstříc především dělníků, jako byly omezení pracovní doby, nebo zákaz dětské 

práce. Tato jeho snaha sice vyústila ve velice pokrokové zákonodárství v oblasti pracovních 

práv, voliče sociálním demokratům ale neodlákala. 

Přes všechnu policejní šikanu se nakonec ukázalo, že se stranu porazit nepodařilo. Ta 

naopak získávala mezi dělníky stále více vlivu. Spory Bismarcka s mladým císařem   

Vilémem II. ohledně socialistických zákonů byly nakonec jednou z příčin Bismarckova pádu,  

jehož důsledkem pak bylo i zrušení většiny těchto zákonů. Nakonec se ukázalo, že tyto 

zákony měly spíše opačný výsledek. Vedly pouze k zvýšení vnitřní solidarity a soudržnosti ve 

straně. Strana si během let pronásledování vytvořila pevnou strukturu a hierarchii a voličský 

aparát sociální demokracie se stal velmi výkonnou a pevně organizovanou skupinou, která 

straně umožnila získávat čím dál stabilnější a významnější  pozici v politickém systému 

Německé říše. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 V letech 1881-83 došlo k jistému zmírnění těchto zákonů, načež byly poté v roce 1886 opětovně zostřeny. 
Také například v liberálním Bádensku byly zákony prosazovány mnohem mírněji než v samotném Prusku. 
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4. Srovnání ústavy z roku 1871 se spolkovou ústavou z roku 1849            
a pruskou ústavou z roku 1850 
 

 Jak již bylo výše zmíněno, Německá ústava z roku 1871 vycházela v mnohém ze 

svých předchůdkyň vzniklých v průběhu prvních 60 let 19. století. Vývoj konstitučních ústav 

na území pozdější Německé říše byl velice barvitý a ubíral se mnoha různými směru. Již 

v období první poloviny 19. století se několik německých států dalo na cestu konstitučního 

ústavního vývoje. Jednalo se z velké části o oktrojované ústavy, ve kterých držely moc 

panovník a stavy. To ovšem neznamená, že nemohly některé z těchto ústav být poměrně 

liberální, jako například Bádenská ústava z roku 1818.  

Rok 1848 znamenal pro ústavní vývoj v Německu velký zlom. Došlo k zapojení téměř 

všech vrstev obyvatelstva do politického dění a stále větší roli začaly hrát zvláště liberální      

a buržoazní vrstvy. Přesto ale Frankfurtský sněm nepřinesl pro většinu obyvatelstva kýžené 

výsledky. K moci se postupně vrátily staré konzervativní šlechtické elity a v některých 

německých zemích jako by se politický vývoj vrátil o několik desítek let zpět. Přesto ale 

znamenal rok 1848 zásadní zlom, při kterém se ukázalo, že vláda nemusí být tvořena jen 

stavovskou honorací. Postupně se začal rodit nový charakteristický „vládce“ v politice – 

úředník. Jistě, šlechtický původ rozhodně pro vysokou politiku nebyl na škodu, ale málokterý 

mladý šlechtic si v druhé polovině 19. století představoval svoji kariéru v šedivých 

úřednických barvách. Kariéra velvyslance v zahraničí nebo důstojníka v armádě přece jen 

skýtala větší možnosti. Výsledkem tohoto vývoje se tak stala v roce 1871 ústava, která sice 

měla v mnoha ohledech poměrně liberální charakter, ale na druhou stranu byla ovládána 

schopnými byrokraty, kteří si ji mnohdy dokázali přizpůsobit k obrazu svému. 

Nyní již k meritu této kapitoly. Vzhledem k množství ústav, které během 19. století na 

území Německa vznikly, vyvstává otázka, zda-li by jejich srovnáním nebylo možné 

vypozorovat určitý analogický vývoj. Při komparaci některých vybraných ústav před námi 

mohou vyvstat jistě zajímavé otázky a možná dokonce i zajímavé odpovědi na tyto otázky.  

Pro srovnání s říšskou ústavou z roku 1871 se přímo nabízejí především dvě ústavy, 

ústava Německé říše vytvořená Frankfurtským shromážděním z roku 1849 a pruská ústava 

z roku 1850. Obě jsou sice přibližně o dvě desítky let starší než říšská ústava z roku 1871, ale 

na její vývoj měly zásadní vliv. Pruská ústava byla pro nově vzniklou říši klíčová především 

jako ústava největší části říše, která navíc měla na chod států rozhodující vliv. Ústava 

Německého spolku z roku 1849 na rozdíl od své následovnice z roku 1871 byla navržena 

parlamentem a vycházela tedy „zdola“, což byl také jeden z důvod, proč nikdy nevstoupila 
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v platnost, na druhou stranu ale byla první ústavou „sjednoceného“ Německa a jako taková 

měla na ústavu Německé říše nezanedbatelný vliv. 

Předmětem mého srovnávání těchto ústav bude především postavení exekutivy            

a legislativy a jejich vzájemný vztah v jednotlivých ústavách, volební systémy do 

jednotlivých parlamentů a postavení poslanců v politických systémech těchto ústav                 

a v neposlední řadě také, zda-li ústavy měly vytvářet federativní nebo unitární Německý stát. 

V případě pruské ústavy se v poslední otázce budu místo její federativního charakteru zabývat 

vlivem Pruska jako jednoho ze spolkových států na federativní podobu Německé říše. 

 

 

4.1. Ústava Německého spolku  z roku 1849 

 

 Ústava z roku 1849 měla velice dobře rozděleny pravomoci mezi říši a jednotlivé 

spolkové státy160. Pod pravomoc říše spadaly všechny záležitosti týkající se zahraničních 

záležitostí, vyhlašování války a uzavírání míru, výstavba válečného loďstva, dohled nad 

armádou (větší spolkové státy si podržely dohled nad svými vojenskými kontingenty), dále 

správa nad dopravou, kam spadaly železnice, lodní doprava a pošty, sjednocení měr, vah        

a mincí, cel a obchodu. Prostředky na to měly být získaný především z výběru cel                   

a společných spotřebních daní. 

 Naproti tomu část ústavy týkající se organizace říše a státní správy už tak šťastně 

vyřešena nebyla. Hlavou celého spolkového státu měl být císař, jehož moc byla ale čistě 

konstituční a ve výkonu své funkce byl vždy omezen souhlasem příslušného říšského 

ministra. Nejdůležitějším orgánem říše byl parlament (Říšský sněm), skládající se ze 

Sněmovny lidu a Sněmovny států. Sněmovna lidu, která měla podle ústavy větší množství 

pravomocí, měla být volena podle všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Počet 

poslanců měl být podle amerického vzoru určen počtem obyvatel jednotlivé spolkové země. 

Sněmovna států měla být složena ze zástupců spolkových států, které měly mít podle své 

velikosti mezi jedním až čtyřiceti zástupci. Jestliže měl stát alespoň dva poslance, byla 

polovina z nich jmenována zemskou vládou a druhá polovina vycházela ze zemského 

sněmu161, tudíž byla nepřímo volena občany. 

                                                 
160 Touto částí ústavy se dokonce nechal inspirovat i Bismarck a z podstatné části ji zakomponoval do ústavy 
Severoněmeckého spolku (1867) resp. Německé říše (1871). 
 
161 V případě, že měl stát jen jednoho zástupce, byl tento jmenován z řad zemského sněmu. 
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Stejně jako ústava z roku 1871 i spolková ústava z roku 1849 byla nadřazena všem 

zemským ústavám a jakékoliv změny formy zemské vlády musely být schváleny také 

parlamentem. V případě změny ústavy byl hlasovací proces poměrně složitější než u ústavy 

z roku 1871. Ke změně ústavy mohlo dojít jen za souhlasu obou komor Říšského sněmu. 

K tomu bylo zapotřebí účasti minimálně dvou třetin poslanců, kteří museli dvoutřetinovou 

většinou souhlasit se změnou. Navíc toto hlasování muselo proběhnout dvakrát, přičemž mezi 

jednotlivými hlasováními musela být prodleva minimálně 8 dní. Na druhou stranu narozdíl od 

pozdější ústavy Německé říše si byly všechny spolkové státy rovny a žádný z nich neměl 

právo vetovat změnu ústavy a to ani v případě otázek armády nebo zahraniční politiky. 

Případnou změnu ústavy pak mohla ještě vetovat říšská vláda, ale stejně jako v případě 

normálních zákonů bylo její veto pouze suspensivní, takže mohla být po třetím schválení 

Říšským sněmem definitivně přehlasována. Tento schvalovací proces ve vládě ústava z roku 

1871 neznala z toho důvodu, že žádná spolková vláda jednoduše podle této ústavy 

neexistovala. 

Na rozdíl od své pozdější následovnice byla v ústavě z roku 1849 zákonodárná moc 

zastoupená v Říšském sněmu složena ze dvou komor. Z horní komory států (Staatenhaus)      

a dolní komory lidu (Volkshaus). Horní komora měla být složena ze zástupců jednotlivých 

spolkových států, poměrně podle počtu jejich obyvatel. Obdobou této komory měla být 

v pozdější Německé říši Spolková rada, do které jednotlivé spolkové státy delegovaly své 

zástupce. Naproti tomu podle ústavy z roku 1849 měli být členové z poloviny jmenování 

zemskými vládami a druhou polovinu měli tvořit zástupci zvolení lidem162. Funkční období 

poslanců horní komory bylo 6 let a každé tři roky měla být nově zvolena polovina poslanců. 

Počet funkčních období jednotlivých poslanců nebyl omezen, takže mohli na svůj post 

pokaždé kandidovat znovu. Vzhledem k tomu, že členové horní komory měli mít volný 

mandát, mohli hlasovat na základě vlastního uvážení a bez jakýchkoliv stranických nebo 

zemských omezení, v čemž byl opět zásadní rozdíl, kterým se lišila od pozdější Spolkové 

rady, kde zástupci jednotlivých států museli hlasovat podle instrukcí svých zemských vlád. 

Minimální věk poslanců horní sněmovny byl 30 let a kandidáti na poslance nesměli být 

zbaveni žádných osobních ani občanských práv. Dále také museli být občany toho německého 

státu, který měli v Říšském sněmu zastupovat.  

                                                 
162 Tento princip nominování poslanců do horní komory Říšského sněmu na základě lidového hlasování byl 
novinkou. Podle dřívější tradice Německých spolků byli vždy zástupci jmenováni jednotlivými zemskými 
vládami. 
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Dolní komora byla složena z poslanců vzešlých z celoněmeckých voleb z 12. dubna 

1848. Tyto volby již proběhly podle nového volebního zákona na základě všeobecného, 

rovného a přímého volebního práva. Na rozdíl od voleb do Říšského sněmu v Německé říši 

nebyly volby tajné.  Stejně jako do horní sněmovny se volilo v jednomandátových obvodech 

podle principu absolutní většiny163, přičemž tento volební systém byl později použit i při 

volbách do Říšského sněmu. V prvním volebním období měla být dolní komora zvolena na 

čtyři roky, po kterých měla dále následovat tříletá funkční období. Komora byla 

usnášeníschopná, jestliže byla přítomna minimálně polovina poslanců. Při hlasování pak 

rozhodovala prostá většina hlasů, v případě rovnosti byl návrh považován za zamítnutý.          

I tento systém hlasování byl úspěšně aplikován v Říšském sněmu. 

Čím se tato ústava lišila nejen od své následovnice z roku 1871, ale i od drtivé většiny 

ústav v německy mluvících zemích, byl fakt, že obě komory měly naprosto rovný podíl na 

zákonodárné moci a jedna druhé nebyly nadřazeny. To bylo v tehdejší době, kdy bylo zvykem 

nadřazené postavení horních komor, povětšinou obsazených šlechtici, velkou raritou. Z toho 

zároveň vyplývalo, že v případě rozpuštění dolní sněmovny bylo zasedání té horní přerušeno 

až do doby, dokud nezasedli noví poslanci v dolní sněmovně. Zasedací období obou komor 

bylo tudíž stejné. Každá z komor si dále sama určovala vlastní jednací řád a také volila 

předsedu (Präsident), místopředsedu (Vicepräsident) a zapisovatele. Jednou z dalších 

politických svobod, kterou ústava z roku 1871 z této ústavy přebrala, byla neodpovědnost 

poslanců za politická rozhodnutí učiněná v rámci svých mandátů, a to ani po ukončení výkonu 

jejich funkce. Na druhou stranu ale mohl být poslanec z parlamentu vyloučen, jestliže pro to 

hlasovaly dvě třetiny poslanců příslušné komory. Obě ústavy nařizovaly až na výjimky 

parlamentu zasedat veřejně. Naopak zásadním rozdílem bylo, že podle ústavy z roku 1849 

měli poslanci dostávat ze státní pokladny pravidelný příspěvek a také výlohy na cestovné164,  

o tento výdobytek v ústavě z roku 1871 především na Bismarckův popud přišli. V obou 

ústavách platilo, že člen horní komory, respektive Spolkové rady samozřejmě nemohl být 

zároveň členem dolní komory, respektive Říšského sněmu. 

Další výrazný rozdíl mezi oběma ústavami představoval proces schvalování rozpočtu  

a zákonů v parlamentu. Zatímco podle dikce ústavy z roku 1871 měl Říšský sněm schvalovat 

jen rozpočet a i v této své pravomoci byl do jisté míry omezen. Parlament z roku 1849 měl 

                                                 
163 Boldt, Hans: Reich und Länder. Texte zur Deutschen Verfassungsgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, str. 
389. 
 
164 Na přesné částce těchto výloh se měl Říšský sněm dohodnout na jednom z prvních zasedání, ke kterému však 
nikdy nedošlo. 
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schvalovat celý rozpočet. Navíc jím schválené zákony podléhaly jen suspensivnímu vetu 

říšské vlády, což znamenalo, že vláda mohl návrh zákona dvakrát odmítnout, ale při třetím 

schválení Říšským sněmem už zákon automaticky vstupoval v platnost.  

Podle třetího odstavce ústavy z roku 1849 se hlavou spolku mělo stát jedno 

z vládnoucích říšských knížat165, jenž by získalo titul „Císař Němců“ dědičně i pro svém 

potomky v mužské linii. Do jisté míry bylo shodou náhod, že panovníkem v obou říších se 

nakonec měl stát pruský král, když především v roce 1849 bylo jeho „zvolení“ určitým 

překvapením i pro samotné poslance.  

Vzhledem k tomu, že ústava císařství se v otázce postavení císaře silně inspirovala 

svou předchůdkyní z roku 1849, byly v obou ústavách funkce a pravomoci monarchy 

v podstatě totožné. Jen s tím rozdílem, že ústava z roku 1871 neznala ministerstva a ministry  

a císaři jako jediného „ministra“ přiřkla říšského kancléře. Císař měl tedy v obou ústavách 

jako konstituční monarcha zastupovat říši navenek. Dále měl mít možnost vyhlašovat války   

a uzavírat mír, navrhovat zákony, svolávat a rozpouštět Říšský sněm a jmenovat ministry, 

resp. kancléře. Paragrafy 73 a 74 ústavy z roku 1849 dále praví, že císař disponuje skrze 

ministry také výkonnou mocí. Všechna vládní rozhodnutí císaře musela získat platnost skrze 

podpis odpovědného ministra, který tím za tato rozhodnutí přebíral zodpovědnost. Jednotliví 

ministři pak mohli být povoláni do Říšského sněmu, aby podali vysvětlení k těmto 

jednotlivým politickým rozhodnutím. Podle § 192 měla být zodpovědnost ministrů přesněji 

určena v budoucnu říšským zákonem, k čemuž samozřejmě už nikdy nedošlo. Jelikož ministři 

byli zástupci centrální vlády, nesměl žádný z nich být zároveň členem horní komory. 

V pozdější ústavě z roku 1871 už odpovědnost ministrů před Říšským sněmem nebyla řešena, 

v podstatě proto, že žádní ministři podle ústavy neexistovali. Když se později vyvinuly funkce 

státních sekretářů do formy jakýchsi ministrů, byl toto jeden z důvodů, který jim zaručoval 

naprostou nezodpovědnost před parlamentem. 

Závěrem tedy můžeme shrnout, že ústava z roku 1849 byla z velké části mnohem 

liberálnější než ústava z roku 1871, což bylo bezpochyby způsobeno také prostředím              

a okolnostmi, ze kterých vzešla. Především v otázkách postavení poslanců obou komor byla 

tato ústava mnohem „pokrokovější“ a dávala jednotlivým poslancům mnohem větší možnost 

ovlivnit průběh vzniku a schvalování zákonů, než ústava z roku 1871. I když možnost 

interpelovat vládu nebyla v ústavě dořešena, přesto měli poslanci mnohem větší možnost 

kontrolovat schvalování a tvorbu zákonů. Když k tomu navíc přidáme i možnost schvalovat 

                                                 
165 Nakonec se po velkých diskusích zástupci shodli na pruském králi Fridrichu Vilémovi IV, který ovšem 
nabízenou korunu odmítl. 
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rozpočet, vyjde nám, že postavení exekutivy a legislativy bylo v podstatě vyvážené                 

a parlament zde rozhodně  nehrál jen roli pouhého sparingpartnera vlády. Postavení císaře 

jako nejvyššího nositele říšské suverenity bylo v obou ústavách spíše formální s tím, že 

monarcha měl představovat jakousi jednotící ideu celé říše, která ovšem nemá výraznější 

rozhodovací pravomoci.  

Volební systém byl v obou ústavách takřka totožný, jedinou výjimku tvořila veřejná 

volba u ústavy z roku 1849, kde se naskýtala určitá možnost psychologicky ovlivnit voliče při 

samotné volbě tím, že musí veřejně proklamovat koho volí. Otázkou ovšem je, jak velkou by 

tato „veřejná“ volba hrála roli. 

Co se týče federativnosti ústavy z roku 1849 můžeme říci, že oproti ústavě z roku 

1871 měla lehce federativnější charakter. Žádný ze států zde neměl možnost automatického 

veta. Na druhou stranu, vzhledem k přidělování počtu poslanců v horní sněmovně podle počtu 

obyvatel, by bylo hloupostí tvrdit, že vliv všech spolkových států byl stejný. Velké a lidnaté 

státy měly samozřejmě o hodně větší vliv a je otázkou, zda-li by počty jejich hlasů také 

nestačily k zablokování „nepřijatelných“ návrhů zákonů. 

 

 

4.2. Pruská ústava z roku 1850 

 

Na rozdíl od většiny ústav, které vznikly v tomto roce pod dojmem vítězství 

liberálních a konstitučních snah lidu, byla pruská ústava z 5. prosince 1848 naopak spíše 

výtvorem protirevolučních konzervativních kruhů. Její revidovaná verze, která vstoupila 

v Prusku v platnost 31. ledna 1850166 obsahovala 119 paragrafů rozdělených do 7 oddílů. 

Hlavní rozdíl oproti původní verzi spočíval ve volebním systému. Zatímco podle ústavy z 

roku 1848 byly volby rovné a každý hlas měl stejnou váhu, po roce 1850 byli voliči rozdělení 

do 3 kurií podle výše daní, což silně zvýhodňovalo nejbohatší vrstvy. 

Přestože základy této pruské ústavy pocházely z revolučního období roku 1848, lze 

v ní vypozorovat výraznou inspiraci už belgickou ústavou z roku 1830. Stejně jako ona 

začínala katalogem základních lidských práv. Podobně jako v Belgii se parlament skládal ze 

dvou komor, panské a poslanecké. Složení panské sněmovny však bylo vytvořeno spíše po 

vzoru jihoněmeckých ústav. Král byl naprosto nezávislý při výběru ministrů a i v jiných 

ohledech bylo jeho postavení velice silné. V otázkách týkajících se armády nebyl pruský král 

                                                 
166 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 52. 
 



 69 

vázán ani na podpis odpovědného ministra a mohl svou vůli vykonávat naprosto nezávisle na 

parlamentu i vládě. Vojáci také přísahali na jeho osobu a ne na ústavu země. To byl jeden 

z nejvýraznějších rozdílů mezi pruskou a belgickou ústavou. 

Na rozdíl od předchozích pruských ústav už v této ústavě pruský král nedisponoval 

veškerou státní mocí. Soudní moc byla svěřena nezávislým soudům a zákonodárná moc byla 

rozdělena mezi krále a obě komory. Na druhou stranu ale pruský král nebyl jen symbolem      

a garantem pruského státu jako v jiných konstitučních monarchiích, ale skutečným vládcem, 

který mohl do značné míry neomezeně vykonávat svoji vládu167  Tak jako ve většině ostatních 

ústav byl pruský král nejvyšším velitelem ozbrojených sil, který měl právo vyhlašovat válku  

a uzavírat mír.  

Zásadním způsobem se tato ústava od říšské ústavy z roku 1871 odlišovala především 

složením obou komor parlamentu a způsobem jejich volby. Horní komora pruského 

parlamentu se původně skládala ze všech plnoletých princů vládnoucí rodiny, z hlav dalších 

významných šlechtických rodin a z králem jmenovaných členů168. Druhou část horní komory 

tvořilo 90 zástupců volených občany, kteří odváděli nejvyšší daně a posledních 30 členů bylo 

voleno městskými radami největších měst. Počet dědičných a císařem jmenovaných poslanců 

nesměl přesáhnout počet volených zástupců169. Volební období do horní komory pruského 

parlamentu bylo 6 let a členem této komory se mohl stát každý pruský občan starší 40 let        

a žijící na území Pruska minimálně posledních 5 let.  

Do dolní komory bylo voleno 433170 poslanců podle všeobecného, ale nerovného        

a nepřímého volebního práva, kdy voliči byli rozdělení do tří kurií podle majetku. Každá 

kurie volila třetina poslanců. Kurie byly rozděleny tak, aby každá odpovídala třetině 

daňových příjmů do státního rozpočtu. To znamenalo, že v první kurii byli nejbohatší občané, 

především šlechta a velkostatkáři, kteří platili největší daně a tudíž jich byl vcelku malý počet. 

Zatímco ve třetí kurii bylo nejchudší obyvatelstvo, které platilo minimální daně a samozřejmě 

                                                 
167 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 55. 
 
168 Tamtéž, s. 83-84. 
 
169 Podle nařízení z 12. října 1854 směli v horní později zvané Panské komoře zasedat už jen korunní princové 
z královské rodiny, kteří dosáhli plnoletosti, dědiční zástupci z řad šlechty a pruským králem doživotně 
jmenovaní zástupci. 
 
170 V roce 1876 bylo Prusko rozděleno na 256 volebních obvodů. V 105 z nich se volil jeden poslanec, v 125 dva 
a 26 obvodech tři poslanci, což dohromady činilo oněch 433 poslanců. Roku 1906 byla učiněna menší korekce   
a několik největších městských obvodů bylo rozděleno, čímž přibylo dalších deset poslanců. Na konci svého 
působení tak měla pruská dolní komora celkově 443 poslanců. 
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v této kurii byl zdaleka největší počet voličů171. Tento volební systém zaručoval poměrně 

jistou převahu nejbohatším a zpravidla také silně konzervativním kruhům172. Volit do dolní 

komory mohli všichni voliči starší 24 let173, přičemž kandidáti museli být starší 30 let             

a minimálně poslední tři roky být občanem Pruska. Funkční období poslanců dolní komory 

bylo tři roky.  

 Jestliže byla jedna z komor rozpuštěna, byla druhá z obou komor automaticky 

odročena až do doby než budou zvoleni nebo jmenováni poslanci druhé komory. Stejně jako  

u říšské ústavy z roku 1871 byla jednání obou komor veřejná a pouze na žádost předsedy 

nebo 10 poslanců mohlo být zasedání tajné. Zákony byly v obou komorách schvalovány 

prostou většinou, přičemž musela být přítomna více než polovina poslanců. 

Poslanci nemohli být státními úředníky a ve chvíli, kdy poslanec přijal státní úřad, 

musel se vzdát mandátu. Jednou z mála výhod, kterou pruští poslanci dolní komory oproti 

svým říšským kolegům požívali, byly diety a náhrady za cestování ze státního rozpočtu174. 

Všichni členové parlamentu byli ve svém hlasování absolutně nezávislí na jakýchkoliv ať už 

stranických nebo zemských instrukcích a za svá politická rozhodnutí byli také právně 

nezodpovědní. Dále také obdrželi poslaneckou imunitu a po dobu zasedání nemohli být 

vyšetřováni ani souzeni. Žádný s poslanců samozřejmě nemohl být členem obou komor 

zároveň. 

Stejně jako v pozdější říšské ústavě z roku 1871 měl i pruský parlament právo 

každoročně schvalovat státní rozpočet a dokonce vytvářet i parlamentní komise. Jak se v     

60. letech 19. století ukázalo, mohla liberální opozice v parlamentu díky možnosti schvalovat 

rozpočet přece jen vytvářet určitý tlak na vládu. Přesto nebo možná právě proto se nedá říct, 

že by zákonodárná a výkonná moc byly v pruské ústavě v rovnováze. Poslanci měli sice určité 

možnosti jak vládě znepříjemnit panování, ale jak ukazuje třeba příklad Bismarcka v době 

                                                 
171 Zatímco počet voličů do první kurie tvořil v období 1867-1918 přibližně 5% všech občanů oprávněných volit, 
voliči druhé kurie tvořili zhruba 10-15%  a voliči třetí kurie zbytek, který činil mezi 80-85% všech voličů. 
 
172 Přesto se hlavně v 60. letech 19. století podařilo liberální buržoazii získat v pruském sněmu přesvědčivou 
většinu, se kterou musel Bismarck na počátku své ministerské kariéry svádět tvrdě boje. Paradoxně se                  
i v pruském tříkuriovém volebním právu dařilo liberálům získávat čas od času většinu poslanců. 
 
173 Ústava doslovně uvádí, že voleb se může zúčastnit každý Prus, který dosáhne tohoto věku. Tím jsou 
samozřejmě míněny jen osoby mužského pohlaví. Pruská ústava stejně jako žádná jiná ústava této doby volební 
právo žen neznala. 
 
174 Poslanci Panské sněmovny pruského parlamentu diety a náhrady nedostávali. Zřejmě se počítalo s tím, že 
v Panské sněmovně mohli být jen natolik zámožní občané, aby se mohli bez diet a náhrad obejít. Navíc by to 
zřejmě bylo i proti jejich stavovské cti, kdyby měli tyto dávky od státu dostávat. 
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jeho nástupu do čela pruské vlády v letech 1862-66, při troše nátlaku a „správného“ výkladu 

ústavy a zákonů bylo možné odpor dolní komory zlomit. 

V 50. a 60.letech se díky velkému průmyslovému růstu ve Slezsku a Porúří dostalo do 

první kurie nezanedbatelné množství průmyslníků a finančníků z městských buržoazních 

vrstev. Díky jejich podpoře se podařilo v této době získat liberálům v dolní komoře většinu. 

Postupem času ale i tyto vrstvy přešli ze strachu před sílícím levicovým hnutím do 

konzervativního tábora, díky čemuž se konzervativcům opět podařilo získat parlament pod 

svoji kontrolu175. Postupem času se tak pruský parlament stal opět baštou konzervativizmu, 

která nakonec vytvářela konzervativní opozici i vůči poměrně liberálnímu Říšskému sněmu.  

Volební systém, jak už bylo výše řečeno, rozhodně nebyl z dnešního pohledu 

demokratický a spravedlivý pro všechny občany Pruska. Volební právo bylo sice relativně 

všeobecné, volit mohli všichni mužští občané Pruska starší 24 let. Výjimku tvořili vojáci, lidé, 

kteří byli pod kuratelou nebo v poručnictví a ti, na které se vztahovala podpora v chudobě. 

Volič také musel bydlet nejméně 6 měsíců v místě, kde chtěl volit176. Prvním problémem 

pruského volebního systému byla disproporce mezi váhou hlasů nejbohatších a nejchudších 

občanů. Dalším omezením byla povinnost třetí kurie volit jako první, přičemž každý volič se 

musel vyslovit nahlas, pro kterého kandidáta hlasuje. Tato skutečnost, vzhledem k tomu, že 

mnoho voličů třetí kurie mělo zaměstnavatele v řadách členů vyšších kurií, byla také jedním 

z faktorů silně působících na rozhodování voličů. Navíc bylo volební právo v Prusku nepřímé, 

takže docházelo k volbě skrze volitele, přičemž se nejednalo jako v USA o pouhou formalitu. 

Volitel se mohl takřka svobodně rozhodnout nezávisle na vůli samotných voličů, od kterých 

získal volitelské právo, kterého kandidáta podpoří, což do jisté míry také ovlivňovalo možnost 

volby jednotlivých voličů177. Navíc stejně jako v říši i v pruském volebním systému nebyla 

zohledněna mobilita a přírůstek obyvatel. Díky tomu se ve východních agrárních obvodech 

volil stejné nebo dokonce větší počet poslanců, než v průmyslových západních obvodech       

a v Berlíně, kde byl přitom počet obyvatel jednoznačně vyšší178. To vše vedlo k tomu, že 

volební účast byla především mezi voliči třetí kurie velice nízká. Až na začátku 20. století, 

                                                 
175 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 90-91. 
 
176 Celkově se počet obyvatel, kteří nesměli volit, většinou pohyboval zhruba kolem jedné osminy všech 
oprávněných voličů. 
 
177 Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1866-1918, Band II.- Machtstaat vor der Demokratie, str.512. 
 
178 Huber, Ernst Rudolf: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band III, Bismarck und das Reich, s. 89. 
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poté co sociální demokraté přestali pruské volby bojkotovat179, se počet voličů třetí kurie, 

kteří se zúčastnili voleb vyšplhal nad třicet procent180. Samotný Bismarck několikrát během 

svého života prohlásil, že: „hloupější volební systém než je v Prusku snad nikde na světě 

neexistuje“181. Na druhou stranu ani on, ani žádný z jeho nástupců v křesle pruského 

ministerského předsedy nepodnikl nic, co by mělo vést ke změně tohoto volebního systému. 

Díky tomu, že se do poslanecké sněmovny dostávali především majetnější občané, 

nebylo postavení a práva poslanců až tak špatné, jak by se mohlo očekávat. Stejně jako          

u obou předchozích ústav byli poslanci ve svých rozhodováních absolutně nezávislí a také 

trestně nepostižitelní. Navíc za výkon své funkce dostávali poslanci dolní sněmovny diety      

a náhrady cestovného, což jim zajišťovalo určitou finanční svobodu a nezávislost. 

Co se týče postavení Pruska v říši a jeho vliv na její federativní podobu. Rozhodující 

byla nejenom jeho rozloha a počet obyvatel, kterými jasně převyšovalo zbytek říše, ale 

především fakt, že ke sjednocení došlo po dvou válkách, které Prusko vítězně vybojovalo       

a tím pádem zároveň i celé sjednocení vlastně umožnilo. Díky všem těmto aspektům mělo 

Prusku v říši neotřesitelnou pozici a mohlo de facto diktovat všem ostatním 24 spolkovým 

členům své podmínky. Mohlo by se sice říci, že Německá říše měla federativní charakter, 

otázkou ale je, jak velkou faktickou moc měly ostatní spolkové státy. Z reálného pohledu si 

určitou moc, i když poměrně slabou zachovaly snad jen ostatní větší státy jako Bavorsko, 

Sasko, Württembersko a Bádensko. Další menší státy hrály v podstatě jen roli statistů. 

 

 

4.3. Shrnutí srovnání 

 

 Z předchozího srovnání nám vychází, že obě ústavy, jak spolková z roku 1849, tak 

pruská z roku 1850, měly na ústavu sjednocené Německé říše z roku 1871 jistě 

nezanedbatelný vliv. Každá však svým zvláštním způsobem. Zatímco z ústavy z roku 1849 

převzali tvůrci pozdější říšské ústavy velké množství liberálních prvků, mezi než patřily 

zejména všeobecné rovně hlasovací právo a zastoupení všech spolkových států v horní 

                                                 
179 Ve volbách v letech 1908 a 1913 obdrželi sociální demokraté 24% respektive 28% všech hlasů, ale díky 
nerovnoměrné váze hlasů získali jen 2% mandátů. 
 
180 Naproti tomu z první kurie se voleb účastnilo vždy více než 50% voličů a u druhé komory se účast 
pohybovala mezi 30-45%. Ve třetí komoře byla účast, v době, kdy sociální demokraté volby bojkotovali, velice 
malá, například v roce 1898 se k volbám dostavilo jen 16% oprávněných voličů třetí kurie. 
 
181 Gall, Lothar: Bismrack, Preussen und die nationale Einigung, in: HZ 285, 2007, str. 364. 
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komoře parlamentu, které měly vést k vytvoření liberálního federativního Německého státu. 

Bohužel pruská hegemonie a samotný vznik Německé říše, který byl nadiktován Pruskem 

„shora“ vedly ke změně v klíčových oblastech ústavy, například tím, že poslancům Říšského 

sněmu byly sebrán nejen jejich diety, ale co je z politického hlediska mnohem horší i většina 

jejich pravomocí. Z potenciální spolkové vlády (Spolkové rady) se pak stala jen tribuna pro 

prezentaci pruských návrhů, které ostatní spolkové státy byly nuceny většinou jen mlčky 

přijmout. Tím také mizela veškerá federativnost tohoto státu, navenek sice měl být zachován 

obraz „spojených“ německých vlád, uvnitř však panovala naprostá pruská dominance. 

 Tímto jsme se pomalu dostali k vlivu pruské ústavy z roku 1850 na říšskou ústavu 

z roku 1871. V tomto případě nedošlo k nějakému přímému ovlivnění, kdy by říšská ústava 

přebírala z té pruské přímo některé její prvky. Vliv pruské ústavy byl spíše nepřímý a to díky 

již zmíněnému hegemonnímu postavení Pruska v Německé říši. V podstatě celý správní 

aparát v říši byl pruský, navíc k tomu samozřejmě musíme připočíst i pruského krále, který 

byl jako Německý císař panovníkem celé říše. Díky tomuto postavení měl pruský parlament 

natolik významné postavení i v celoříšských otázkách, že je někdy označován za jakousi 

právně nezakotvenou a neoficiální druhou říšskou komoru. Samozřejmě z dikce ústavy plyne, 

že pruský parlament neměl mít na říšské otázky žádný vliv, na druhou stranu bylo jeho 

postavení natolik závažné, že říšští a potažmo i pruští kancléři a jejich úředníci měli mnohdy 

větší problémy prosadit své návrhy zákonů v pruském parlamentu, než v Říšském sněmu. 

Z toho také nakonec vyplývá vliv tohoto parlamentu, který výrazně přesahoval pruské 

hranice. 
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Závěr 
 

 Po mnoha staletích rozdrobenosti Německa na velké množství států a státečků došlo 

roku 1871 konečně k jeho sjednocení. Jak píše Sebastian Haffner: „na místo měkké houby, 

kterou představovala směsice německých států, se ve střední Evropě objevil tvrdý betonový 

kvádr, který v sousedních státech vzbuzoval obavy“182, což mělo zásadní vliv na budoucí 

rozložení sil v Evropě. Mnoho historiků tak ve sjednocení Německa vidí kořeny obou 

světových válek, jenž zpustošily Evropu ve 20. století. Stejně jako měl vznik jednotného 

Německa velký dopad na zahraniční politiku v Evropě, měl i rozhodující vliv na vnitřní 

politiku říše a tím pádem samozřejmě i na její politický systém.  

I když ke sjednocení nakonec došlo formou „shora“ prostřednictvím vojenských 

úspěchů Pruska, přesto byl vznik jednotného státu přijat většinou Němců s nadšením              

a velkým zadostiučiněním. To bylo mimo jiné zapříčiněné i mnoha ústupky učiněnými 

Bismarckem vůči liberálům při tvorbě ústavy. Díky tomu mohli němečtí voliči využívat ve 

své době nejliberálnější volební systém v Evropě, který ji zajišťoval rovné a tajné volby, které 

díky absenci jakýchkoliv censů byly všeobecné. Tento fakt byl navíc umocněn vznikem 

širokých masových stran, které svou orientací na široké lidové vrstvy umožnily prakticky 

všem obyvatelům účastnit se alespoň pasivně politického dění ve státě. Odvrácenou stranou 

mince však bylo, že poslanci Říšského sněmu neměli možnost nijak ovlivnit složení vlády      

a díky tomu se jejich možnosti omezovaly pouze na hlasování o zákonech. Postupem času 

získávali poslanci stále více možností, jak ovlivnit chod říšských úřadů a vůbec celé státní 

byrokracie, je ovšem otázkou, jak dlouho by trvalo, než by se v Německu vyvinula 

parlamentní demokracie podobná například té ve Velké Británii.  

Můžeme říci, že po sjednocení došlo k demokratizaci německého politického systému, 

díky čemuž se stal především v otázce voleb do Říšského sněmu jedním z nejliberálnějších na 

světě. Na druhou stranu, ale nedošlo k jeho úplné parlamentarizaci. Byl sice vytvořen Říšský 

sněm, ale ten měl jen omezené pravomoci. Dále tu byla Spolková rada, ale ta nebyla druhou 

komorou v pravém slova smyslu a navíc v ní mělo Prusko jasně dominantní postavení, díky 

kterému mohlo úspěšně blokovat klíčové zákony. I díky tomuto faktu její význam postupně 

upadal na úkor Říšského sněmu a jednotlivých říšských úřadů. Problém celého německého 

systému spočíval v krátké parlamentní tradici. Zatímco ve Velké Británii nebo Francii byly 

parlamenty součástí politického systému již několik desítek let, Německo se na tuto úroveň 

                                                 
182 Haffner, Sebastian: Od Bismarcka k Hitlerovi, Pohled zpět, str. 39. 
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dostalo až v druhé polovině 19. století a všeobecné volební právo bylo v tomto směru tak 

trochu danajským darem. Bylo tedy zapotřebí určitého času, aby se německé politické strany  

i samotní voliči naučili se svými novými právy „zacházet“. 

Další důležitou otázkou bylo federativní složení spolku. Ten se sice skládal z 25 

svobodných německých států, ale postavení Pruska v něm bylo jednoznačně dominantní. 

Z jistého úhlu pohledu je to naprosto logické. Prusko se převážnou měrou zasloužilo o to, aby 

Německá říše vůbec vznikla. Bylo rozlohou největší, žilo v něm nejvíce obyvatel a také 

kontrolovalo většinu říšského průmyslu. Díky tomu si zajistilo svoji pozici ve Spolkové radě, 

kde kontrolovalo skoro třetinu hlasů a mělo navíc právo veta ve všech klíčových otázkách. 

Pod jeho dohledem byla i státní byrokracie, protože drtivá většina říšských úředníků byla 

původem z Pruska a zastávala de facto paralelní pozice v pruské státní správě. Můžeme se 

ptát, jestli tedy nakonec nedošlo k jakémsi „popruštění“ Německa, nebo se naopak pruský vliv 

v říši „rozpustil“. Tato  otázka je svým způsobem mnohoznačná. Mnohé aspekty, jako 

například militaristická tradice, byly přebírány i ostatními německými státy, na druhou strany 

zase naopak v Prusku se začaly objevovat určité liberální vlivy, které by v dřívější přísně 

konzervativní pruské společnosti byly jen těžko myslitelné. 

Závěrem lze říci, že i přes zásadní vliv Pruska na říšskou politiku se v Německu 

postupem času začal vyvíjet politický systém na parlamentní bázi, který měl slibně nakročeno 

stát se podobně liberálním parlamentním systémem, jako byly například ve Velké Británii 

nebo Spojených státech. Vývoj v tomto směru pokračoval na začátku 20. století velice slibně 

a je možné, že by bylo jen otázko času, kdy by se Prusko přeměnilo v parlamentní 

demokracii, v jejímž čele by sice stále byl císař, ale už jen ve formální pozici. Nakonec však 

byl tento proces zastaven 1. světovou válkou, po jejímž skončení se v Německu dostaly moci 

síly, které se mnohdy ubíraly směrem úplně jiným než parlamentně demokratickým, ale tato 

otázka již není předmětem této práce.  
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Resumé 
 

Předkládaná diplomová práce se věnovala politickému systému Německého císařství 

v letech 1871-1914 a jeho ústavě roku 1871. 

Na začátku jsem stručně shrnul literaturu věnující se této problematice. Svoji 

pozornost jsem zaměřil především na práce týkající se německých ústav v 19. století a hlavně 

ústavy z roku 1871. Dále jsem si všímal také literatury zabývající se vývojem politického 

systému a politických stran v Německém císařství. A v neposlední řadě jsem si povšiml          

i nejdůležitějších biografií věnovaných významným osobnostem tohoto období německých 

dějin, které zásadně ovlivnily politický systém Německé říše. Patřili mezi ně bezesporu 

především „železný“ kancléř Otto von Bismarck a poslední německý císař Vilém II. 

V první části své práce jsem nastínil vývoj v německých zemích od Vídeňského 

kongresu roku 1815 až do vzniku sjednoceného Německa roku 1870. Tuto kapitolu jsem 

rozdělil na čtyři podkapitoly, z nichž první tři se věnovaly postupně vývoji po Vídeňském 

kongresu, který se nesl ve znamení restaurace starých monarchií, nadšení z revoluce v roce 

1848 a postupného vystřízlivění z něj a také reakčního vývoje v 50. letech a souboji mezi 

dvěma německými velmocemi v poslední dekádě před vznikem císařství. Čtvrtá podkapitola 

pak shrnovala vývoj ústav v německých zemích v tomto období od oktrojovaných až po 

liberální a vyzdvihovala charakteristické rysy společné většině z nich. 

V další kapitole jsem obrátil svoji pozornost k samotné ústavě z roku 1871 jako 

klíčovému faktoru pro celý politický systém Německé říše. Postupně jsem se pokusil vykreslit 

postavení jednotlivých aktérů politického systému podle dikce ústavy. Jaké byly jejich 

pravomoci a omezení a také jak se vyvíjela jejich pozice vůči ostatním rozhodujícím 

činitelům v císařství. Zvláštní pozornost jsem zvláště věnoval Říšskému sněmu a způsobu 

jakým do něj probíhaly volby. Tuto otázku jsem považoval za jednu z klíčových ve své práci 

a to hlavně z důvodu na tu dobu nezvykle liberálního všeobecného volebního práva. Na závěr 

kapitoly jsem se věnoval významným politickým stranám v Německu a jejich postavení 

především v Říšském sněmu, ale i v celé společnosti ze širšího úhlu pohledu. Vzhledem k již 

výše zmíněnému a na svou dobu velice liberálnímu volebnímu právu jsem se snažil popsat 

postup jednotlivých politických stran při volebních kláních a také jejich úspěšnost 

v politickém boji. 

Poslední kapitolu jsem pak věnoval srovnání říšské ústavy z roku 1871 s ústavou 

vytvořenou Frankfurtským sněmem roku 1849 a pruskou ústavou z roku 1850. V této 

komparaci mi šlo především o zdůraznění vlivu, jaký měly obě výše zmíněné ústavy na 
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politický systém císařského Německa. Srovnal jsem například postavení mezi exekutivou       

a legislativou v jednotlivých ústavách, dále jejich volební systémy a mimo jiné také vztah 

mezi jednotlivými spolkovými zeměmi a centrální vládou v zmíněných ústavách. Bez 

zajímavosti také nebylo všimnout si, jaký nastal posun v politickém vnímání od revolučního 

období roku 1848 po sjednocení Německa v roce 1871. Srovnání všech tří ústav pomohlo 

odhalit, v jaké situaci jednotlivé ústavy vznikaly a kteří činitelé na ně měli největší vliv. To 

zároveň u ústavy z roku 1871 mohlo indikovat, jakým směrem se bude ubírat vývoj 

v politickém systému vzniklé Německé říše. 
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English summary 
 

 The hereby presented diploma paper is concentrated primarily on the German political 

system in the years 1871-1914 and its constitution of 1871. 

 At the beginning I have resumed publications dealing with this topic. I focused my 

attention mostly on works dealing with German constitutions in the 19th century and 

especially with the constitution of 1871. Moreover, I have taken note of the evolution of the 

political system and the political parties of the German empire. Not least, I have noticed the 

most important biographies dedicated to significant personalities of this period of German 

history, which fundamentally influenced the German political system. These include above all 

the “iron” chancellor Otto von Bismarck and the last German emperor William II. 

 In the first part of my diploma paper I have outlined the development in German lands 

in the period from the Congress of Vienna in 1815 until the unification of Germany in 1871.   

I have divided this chapter into four minor parts, out of which the first three are dealing with 

the development of politics in this time period. The first part describes the time after the 

Congress of Vienna and the restoration of old German monarchies, the second part deals with 

the revolution year 1848 and the disillusionment from the revolution and the third one with 

the effect of the “reaction” in the 1850’s and the struggle between Austria and Prussia for 

supremacy in Germany in the 1860‘s. The fourth part summarizes the creation of constitutions 

in the German lands in the 19th century, from the octroyed to the liberal ones, and points out 

the characteristics, which were common to most of them. 

 In the next chapter I have turned my attention to the constitution of 1871 as a key 

factor of the whole political system of the German Empire. Subsequently, I have tried to 

depict the position of the most important participants of the political system according to the 

diction of the constitution - what their powers and limitations were and how developed their 

relation to other decisive factors in the empire was. I have devoted special attention to the 

Reichstag and its deputy election system. I consider it one of the key questions of my work, 

especially because of the liberal electoral system which was very rare at that time period. At 

the end of the chapter I have focused on the biggest parties in Germany and their position not 

only in Reichstag but the whole society from a larger point of view. According to the electoral 

system, which is mentioned above, I have tried to describe the practices of these parties in the 

elections and also how successful they were. 

 In the last chapter I have compared the constitution of 1871 with the constitution 

composed by the parliament in Frankfurt in 1849 and the Prussian constitution of 1850. The 
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aim of this comparison was to accentuate the effect that both of these constitutions had on the 

constitution of 1871 and therefore also on the whole political system of the German Empire.    

I have compared e.g. the position of the executive and the legislative in the constitutions, the 

systems of elections to the houses of parliament and also the relation between the federative 

and central authorities in these constitutions. Also noteworthy was the question of raising the 

political consciousness from the revolution time in 1848 to the time of the unification of 

Germany in 1871. The comparison of the three constitutions also helped to show under what 

circumstances they were created and who the most powerful agents were. This also, in case of 

the year 1871, helped to indicate the direction in which the evolution of the political system of 

the German Empire proceeded. 
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